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INTRODUÇÃO
As pequenas e médias empresas (PME)
são a espinha dorsal da economia da
Europa. Representam 99% de todas as
empresas da UE. Nos últimos cinco anos,
criaram cerca de 85% dos novos
empregos e proporcionaram dois terços
do emprego total do setor privado na UE. A
Comissão Europeia considera as PME e o
empreendedorismo como fundamentais
para assegurar o crescimento económico,
a inovação, a criação de emprego, e a
integração social na UE. Isto é
especialmente importante tendo em conta
que, segundo o Eurostat, uma média de
mais de 60% das PME falham nos
primeiros cinco anos de vida, e a escolha
do pessoal é um fator decisivo. Contratar
o candidato certo envolve mais do que
apenas a avaliação das suas
competências técnicas e dos seus
conhecimentos. As competências
desempenham um papel crucial na
determinação do sucesso de um
candidato em organizações que, a nível
mundial, lutam para colmatar as suas
lacunas e que estão a adquirir talento em
canais não convencionais. A contratação
com base nas competências é a
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Este e-book destina-se a ser utilizado por
gestores de PME. Estrutura-se em torno
de doze competências, começando cada
capítulo com um módulo que detalha a
definição da competência, os objetivos e
resultados esperados, a competência no
contexto das PME e no processo de
recrutamento e como desenvolver a
competência tanto em gestores como em
empregados. 

Cada módulo é seguido por duas
atividades que as PME podem
implementar para aperfeiçoar essa
competência específica no conjuntos dos
seus trabalhadores. Cada atividade
destina-se a fornecer uma ferramenta
prática que os gestores podem usar, uma
vez identificadas as competências que
desejam melhorar em si próprios e nos
seus empregados.

solução para garantir que se tem a
pessoa certa para o trabalho. Na nossa
pesquisa, identificámos 12 principais
competências que são essenciais para
os gestores, os representantes de RH, e
todos os empregados, no sentido de uma
maior oportunidade de sucesso dentro da
empresa.



COMUNICAÇÃO 
A comunicação é a competência de
se articular uma mensagem dirigida
a uma pessoa ou grupo, direta ou
indiretamente, e de transmitir o
significado correto do emissor até
ao recetor. A comunicação
acontece por intermédio de uma
variedade de meios, podendo ser
transmitida verbal, visual e
fisicamente.
 
A comunicação ao nível dos RH
desempenha um papel fundamental
para envolver a equipa na empresa,
aumentar a moral dos funcionários
e aumentar a produtividade. Em
primeiro lugar, a capacidade de
transmitir uma descrição precisa
dos requisitos de um cargo aos
potenciais trabalhadores é uma
forma eficiente para garantir que
apenas os candidatos mais
adequados para a função se
candidatam. Ser capaz de
comunicar a cultura de trabalho da
empresa, equivale a assegurar que
os novos contratados entenderão o
que esperar tanto das tarefas
quanto da vida social dentro da
empresa (Breaugh, J., 2014). Em
segundo lugar, através de uma
comunicação robusta, cria-se
entusiasmo em toda a equipa,
quando surgem problemas, 

enquanto gestor, a comunicação
deve ser o primeiro método de deve
dispor para encontrar uma solução,
através de formas concretas de
ouvir, entender e iniciar o diálogo
(Conrad, D. & Newberry, R., 2011).
Por fim, a comunicação é
fundamental para delinear a missão
da empresa e destacar o vínculo
comum entre funcionários, empresa
e sociedade, dando um propósito
maior à tarefa em mãos e
aumentando a produtividade geral
(Delaney, J.T. & Huselid, M.A.,
1995).
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DEFINIÇÃO

OBJETIVOS E
RESULTADOS

Construir e manter
relacionamentos saudáveis e
eficazes
Demonstrar comportamento
ético apropriado e profissional
Criar mensagens adequadas ao
público, ao objetivo e contexto
da empresa
Demonstrar capacidade para
atingir objetivos comunicativos
(autoeficácia).
Demonstrar pensamento crítico,
ao identificar, analisar e avaliar
os comportamentos
comunicativos dos outros e de
si mesmo

OBJETIVOS: 



COMUNICAÇÃO
Maior produtividade
Mensagens de marca eficazes
Relacionamentos positivos no
local de trabalho
Prevenção de conflitos
Maiores níveis de colaboração

RESULTADOS: 
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COMUNICAÇÃO NO
CONTEXTO DAS PME
Atualmente, no nosso mundo
moderno, consideramos a
comunicação essencial,
especialmente para pequenas e
médias empresas. A comunicação
eficaz é absolutamente crucial para
garantir o sucesso de um negócio.
Isso inclui tanto a comunicação
interna entre os membros da equipa
quanto a comunicação externa com
clientes e outros envolvidos. O
desenvolvimento de competências
de comunicação ajudará os líderes
e as suas equipes em quase todas
as atividades de negócio.

IMPACTO E EFEITOS

As competências de comunicação
conduzem a uma empresa
saudável, a um crescimento
confiável e, em última análise, ao
sucesso; uma má comunicação, por
seu turno, geralmente, pode ter o
efeito oposto.

Os gestores bem-sucedidos devem
ser capazes de comunicar a sua
visão ao resto da organização por
meio de conversas fluídas, tanto
para cima quanto para baixo na
estrutura hierárquica da
organização, bem como entre
departamentos e colegas (Markovic
et al., 2009). O desenvolvimento de
competências nesse sentido é
importante para os gestores, de
modo a comunicar claramente os
objetivos organizacionais aos
funcionários e, assim, inspirá-los a
confiar na liderança e a ter um
desempenho de alto nível. Além
disso, os gestores devem
comunicar efetivamente com os
funcionários para monitorizar
progressos e corrigir processos em
curso. Consequentemente, a
comunicação é mais abrangente do
que simplesmente falar, escrever,
ler e ouvir (Radovic Markovic M. e
Omolaja M., 2009).

A comunicação permite, ainda, que
os gestores compartilhem objetivos
com os acionistas dentro e fora da
organização. Também permite que
os gestores estimulem mudanças
comportamentais ao nível dos
funcionários e fornecedores. Além
disso, potencia que os gestores
inspirem a lealdade dos
funcionários e clientes e também
convençam os funcionários



Produtividade: quando os
funcionários sentem que são
ouvidos ou têm pouca
dificuldade em se fazer
entender no seu local de
trabalho, tendem a ser mais
produtivos na realização das
suas tarefas e atividades do dia-
a-dia.

Cultura: a comunicação clara
entre colegas de trabalho
conduz a sentimentos positivos
e a um ambiente de confiança e
total compreensão. Quando os
membros da equipa aprendem a
comunicar de forma 

 e clientes e também convençam os
funcionários a abandonar práticas
contraproducentes. Por fim,
possibilita que os gestores
convençam os administradores a
prover financiamento e/ou
autorizações para, eventualmente,
serenar clientes menos satisfeitos e
impressionar/conquistar novos.

Em geral, as competências de
comunicação são usadas em PME
para resolver problemas, estimular
relações e informar sobre as
decisões a serem tomadas. Boas
competências de comunicação no
âmbito do local trabalho das PME
têm um efeito positivo ao nível das
seguintes áreas:

profissional e respeitosa, isso
contribui para uma atmosfera
positiva no local de trabalho.
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COMUNICAÇÃO
Liderança: ser capaz de
comunicar com eficiência é
uma das principais
competências que um líder deve
ter. As competências de
comunicação demonstram uma
liderança estruturada e
eficiente.

Custos: uma comunicação
eficaz significa que as pessoas
trabalham de forma mais
produtiva, que realizam as suas
tarefas nos prazos previstos,
sem desperdiçar esforço
excessivo, o que tem um efeito
tangível nos custos do negócio.

 
RISCOS

A falta de competências de
comunicação pode representar um
custo relevante para uma PME.
Uma comunicação ineficaz e
ineficiente potencia a ocorrência
dos seguintes problemas/riscos:

• Respostas incompletas
Especialmente importante para os
líderes das PMEs é proceder a uma
resposta rápida e definitiva a
questões levantadas. Sem
competências estruturadas de



comunicação, os líderes tendem a
responder com um sim ou “não”
sem abordar totalmente o âmbito
da questão. Tal pode desencadear
confusão e conduzir à perda de
tempo na continuidade e
desenvolvimento da situação.

• Falha ao editar
A escolha não cuidada de palavras,
por parte dos líderes das PME,
incorre, geralmente, numa falha de
comunicação. A pessoa a quem se
dirigem pode interpretar
erroneamente, por exemplo, o tom;
ou, ainda, um erro de digitação pode
resultar numa deficiente receção
e/ou má interpretação da
mensagem.

• Escolha do formato errado
Ainda que uma determinada forma
de comunicação possa ser
considerada como conveniente
para os líderes das PME, tal não
significa que seja o melhor método
para todas as situações. Procurar
potenciar um projeto colaborativo à
distância (por e-mail ou outro meio
digital), por exemplo, pode não
resultar ou não ser tão proficiente
como seria presencialmente. 

• Fazer suposições
Quando os líderes fazem 

suposições, inevitavelmente haverá
situações em que tais suposições
ignoraram critérios importantes.

• Demasiada informação
Preencher uma mensagem com
muitos detalhes supérfluos torna-a
mais difícil para os destinatários,
nomeadamente para encontrarem
as informações que realmente úteis
para si. Tal aumenta as
possibilidades de desvinculação
com a mensagem ou perda de
informação importante.

• Improvisação
Quando os líderes estão (ou
demonstram estar) despreparados
perante uma pergunta que não
esperavam, podem elaborar uma
resposta sem compreender
completamente o que afirmam,
incorrendo no risco de que se
espalhem informações erradas e se
inicie uma reação em cadeia de
interpretações erróneas e confusas.

• Espalhar rumores
Os rumores podem espalhar-se
rapidamente num ambiente de
trabalho. Tal não distrai apenas os
funcionários das suas funções,
como também pode minar a cultura
de trabalho e eventualmente ferir
sentimentos e relações.
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O foco desta seção será na dupla
perspetiva do gestor de PME.
Primeiramente enquanto líder de
uma pequena organização que
necessita de competências
específicas e, depois, como
responsável pelo processo de
recrutamento, onde deve identificar
características comunicacionais
positivas entre potenciais
candidatos.

No âmbito do atendimento, os
gestores devem ser capazes de
comunicar fluentemente com os
agentes (Johanson, Ghiselli, Shea &
Roberts, 2010). Essa habilidade é
essencial independentemente do
departamento ou nível de gestão,
segundo Bobanovic e Grzinic
(2011). Saayman (2009) identificou
barreiras de comunicação, incluindo
a falha na análise das necessidades
do recetor, e a falta de escuta ativa
e feedback da própria gestão, como
indicadores de (in)sucesso do
serviço. Essas barreiras podem ser
superadas pelos gestores se eles
forem capazes de comunicar,
nomeadamente através de vários
canais de comunicação, para
garantir que a mensagem certa seja
transmitida e recebida por todas as
partes envolvidas relevantes (Ewing,
2007).
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COMUNICAÇÃO NO
PROCESSO DE
RECRUTAMENTO 

COMUNICAÇÃO

DO QUE PRECISA O
EMPREGADOR

As competências de comunicação
são essenciais para todas as
esferas das organizações. Os
problemas surgem
decorrentemente da comunicação
deficiente. Os gestores devem
demonstrar a capacidade de
comunicar não apenas
internamente com os funcionários,
como também de facilitar o fluxo
externo de comunicação com
agentes externos novos e
existentes (Bang, 2004; Brown,
2001). 

COMO SABER SE SE POSSUI A
COMPETÊNCIA

A comunicação é uma habilidade
que não advém naturalmente; pelo
contrário, requer significativa
concentração e prática.
Nem todas as comunicações de
trabalho são iguais. Todos nós já
tivemos a experiência de passar por
uma reunião aborrecida e 



demorada com o pensamento: "Isso
poderia ter sido comunicado por e-
mail". Existem diferentes métodos
e, por sinal, ideais para diferentes
tipos de comunicação e,
dependendo do tipo de informação
que se pretende transmitir, podem
melhorar ou prejudicar a forma
como a mensagem é recebida. Um
comunicador eficaz desenvolverá
diferentes competências e
ferramentas para corresponder ao
tipo de comunicação necessário.
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COMUNICAÇÃO

Um estudo da empresa de
investigação e consultoria
Millennial Branding mostrou que
98% dos empregadores afirmam
que as competências de
comunicação são essenciais nos
candidatos a empregos. No
momento da entrevista, os gestores
já possuem conhecimento sobre
algumas das competências de
comunicação dos candidatos. Por
exemplo, os gestores
provavelmente terão comunicado
com os candidatos por e-mail, por
telefone ou terem já analisados os
seus perfis nas redes sociais. Os
gestores devem atentar,
precisamente, nos detalhes que um 

candidato revela nessas diferentes
formas de comunicação.
A reunião presencial (ou face a
face) com o candidato é o
momento ideal para que os
gestores façam perguntas mais
abertas para compreenderem como
essa pessoa comunica com os
outros. As questões abertas
constituem uma proficiente forma
de avaliar as competências de
comunicação. Um exemplo pode
ser uma pergunta ampla para
“quebrar o gelo”, como "fale-me
sobre si" ou "diga-me por que razão
acha que é um bom candidato para
esta função ou cargo".

À medida que o candidato
responde, os gestores devem
procurar qualidades de
comunicação importantes, como o
contato visual e uma linguagem
corporal aberta, incluindo braços e
pernas desdobrados e uma posição
demonstradora de liderança. De
seguida, os gestores podem fazer
mais para avaliar as competências
de comunicação, pedindo ao
candidato que "descreva uma
ocasião em que teve um problema
com um supervisor e o que fez para
resolvê-lo". Aqui, os gestores
procuram verificar se o candidato
valoriza uma boa comunicação. Se
o candidato evidenciar não ter feito
nada para resolver o problema, por
exemplo, tal pode ser considerado 

COMO RECONHECER A
COMPETÊNCIA NOS
TRABALHADORES



como indicador de competências
de comunicação insuficientes ou
pouco satisfatórias. É importante
ter em conta que os gestores não
estão a avaliar o candidato com
base nesse problema, mas antes,
procuram verificar as competências
sociais do candidato na resolução
do mesmo. 

Por que razão se está a
comunicar?
Quem é o recetor, o público ou o
participante?
Qual é a meta ou objetivo da
comunicação? Os objetivos
comuns das comunicações de
trabalho são: solicitar (recursos,
participação, permissão, etc.),
informar, persuadir, conectar,
etc.
O que se deseja/espera do
destinatário como resultado da
comunicação? As ações de
trabalho comuns incluem:
enviar um e-mail para aprovar
ou autorizar; completar uma
tarefa num dado sistema;
fornecer comentários ou dados
para no âmbito de
processo/produto de trabalho
compartilhado; inscrever-se
para um evento; fazer download
de uma ferramenta ou recurso;
confirmar ou corrigir; etc. Nota:
Mesmo que o objetivo seja
(apenas) informar, deve pensar-
se numa forma relevante e
discreta de envolvimento da
outra parte.
Qual o formato que melhor
atingirá a meta pretendida?

A resposta a estas cinco questões
constitui um sinal claro de que a
eficácia da comunicação sairá
beneficiada ao dedicar-se mais 
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COMO
DESENVOLVER A
COMPETÊNCIA

A comunicação eficaz recai nas
necessidades do ouvinte. Embora
possa parecer contraintuitivo, uma
abordagem do tipo “ouvinte em
primeiro lugar” pode ajudar o
emissor a estruturar a transmissão
da sua mensagem.
A seguir disponibiliza-se um
conjunto de oito dicas para
desenvolver competências de
comunicação:

1. Pense bem: existem muitas
estruturas de comunicação, mas se
se pretender melhorar
competências de comunicação, é
proficiente começar-se por adquirir
o hábito de pensar nas seguintes
cinco perguntas para qualquer tipo
comunicação que se pretende
encetar:



tempo a pensar em como e por que
razões se comunica. É favorável
testar a compreensão com colegas
de trabalho ou com o gestor.

2. Dê tempo: uma boa comunicação
beneficia de se ter tempo suficiente
para pensar sobre o assunto. É
profícuo planear-se o que se
pretende transmitir e rever a
comunicação para se ter certeza de
que se está realmente a fazer o que
se precisa e se pretende.
Especialmente para comunicações
escritas, a revisão é importante.
Uma ótima comunicação pode
parecer fácil, mas raramente é.

3. Facilite: no local de trabalho, a
comunicação quase sempre tem
um objetivo maior. As pessoas
estão ocupadas, pelo que não será
providente fazer as pessoas
trabalhar muito para compreender o
que está a ser transmitido ou fazer
o que é necessário/se quer que elas
façam. Em comunicações escritas
e faladas, isso geralmente significa
liderar a partir do ponto ou objetivo
principal. Deve começar-se por
apresentar o objetivo e/ou ponto
principal no primeiro parágrafo ou
no início de uma apresentação oral
para que o público saiba para onde
se está a ir e, em seguida, é que
deve prosseguir para os detalhes e
as complexificações. 

4. Simplifique: é fundamental a
concentração no que é importante.
Ainda que não se pretenda
condescender ou “enganar”, no
âmbito das comunicações diárias
do trabalho, é importante lembrar
que não se deve fazer a outra parte
trabalhar muito para entender. É
fundamental planear como se
transmitirá a mensagem e remover
todas as outras distrações. Dever-
se-á encontrar uma frase clara e
simples para isolar e enaltecer o
ponto essencial e repeti-lo no início,
no meio e no fim, considerando-se o
uso de uma metáfora visual simples
para tornar esse ponto de vista
claro e memorável.

5. Experimente e diversifique:
trabalha-se no desenvolvimento de
diferentes táticas para diferentes
necessidades de comunicação,
sendo essencial a concentração na
experimentação de um especto da
comunicação de cada vez.  Por
exemplo, dedicar, durante uma
semana, maior atenção na estrutura
da comunicação informal e, noutra
semana, procurar diferentes
estruturas para reuniões formais ou
atualizações.

6. Pratique e reflita: é necessária
determinação na reflexão sobre o
que proficiente e o que não
funciona nas comunicações do 
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dia-a-dia. Se um e-mail para o
gestor não correu bem, leia-se
novamente. O que se faria diferente
na próxima vez? Da mesma forma,
se uma conversa com um colega de
trabalho não trouxe os resultados
esperados, é profícuo identificar se
se comunicou claramente o que se
precisava. 

7. Considere o pacote completo:
considere gravar-se a si mesmo por
meio de algumas interações para
obter informações sobre como está
a comunicar nas suas interações
diárias com a sua equipa. Existe
contacto visual? A expressão facial
é relaxada e confiante ou, pelo
contrário, tensa? Como líder,
convida a participação de outras
pessoas? Deixa espaço para
perguntas e esclarecimentos?

8. Procure feedback: é positivo
solicitar a alguns colegas de
trabalho confiáveis e ao gestor que
avaliem as nossas competências
de comunicação. Dever-se-á
começar por pedir que avaliem
(numa escala de 1 a 10, por
exemplo) a comunicação escrita e a
falada separadamente. Ou então
fazer as seguintes três perguntas:
 O que devo começar a fazer para
comunicar melhor? 

O que devo parar de fazer nas
minhas comunicações?
Em que área ou competência devo
trabalhar para melhorar a forma
como comunico nesta
organização?
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CONCLUSÕES
Quando os funcionários estão
diretamente envolvidos nos
resultados e nas iniciativas de
trabalho, isso ajuda a promover um
sentido de propriedade no futuro da
empresa. Também faz querer
trabalhar para melhorar vários
aspetos na empresa, como a
produtividade, a satisfação do
cliente e a marca.

Funcionários que se sentem
pessoalmente ligados à missão da
empresa tendem a preocupar-se
mais com outros detalhes, como
por exemplo em saber se a
empresa (imagem de marca) tem
uma reputação positiva (de ser um
bom lugar para se trabalhar), o que
a longo prazo pode afetar a sua
capacidade da empresa em atrair e
reter os melhores talentos.
Como é uma boa comunicação no
trabalho? É clara e sucinta. O
destinatário entende o que é
importante, porquê e quais ações 



são necessárias realizar. Mas o
princípio fundamental de toda
comunicação deve ser: respeitar a
outra parte. O que é isso significa
no âmbito da comunicação no local
de trabalho? A comunicação, seja
com um colega, seja com um chefe
ou com um cliente, não deve ser
perspetivada como uma
oportunidade de mostrar o quão
inteligente ou superior se é.

Todos os anos, a comunicação
encabeça – com propriedade - a
lista de competências procuradas
pelos empregadores. A
comunicação é o que faz com que
as nossas relações profissionais e
pessoais corram bem. É através de
si que mostramos cuidado e
atenção, catalisamos mudanças e
fazemos as coisas. Isso é motivo
suficiente para melhorar – e
continuar a melhorar – estas
competências importantes.
Felizmente, todos nós podemos
aprender a comunicar melhor.
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Os participantes vão capacitar-se ao nível de competências
de comunicação no local de trabalho: como melhorá-las,
tomar consciência enquanto interlocutor(es), quais são os
benefícios de uma comunicação eficaz e o quais são os seus
benefícios para a empresa.

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Melhorar as competências de comunicação dos
participantes, de modo a permitir a melhoria das relações
entre gestores e trabalhadores, diminuir mal-entendidos,
conflitos e obter maiores níveis de motivação e
produtividade.

OBJETIVO(S)

 uma sala com cadeiras e mesas suficientes para os
participantes
 uma tela/monitor suficientemente grande para ser
visualizada por todos
 um computador
caneta e papel

MATERIAIS

50 minutos TEMPO

Gestores de PME GRUPO-ALVO 
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 A ferramenta consiste numa atividade presencial, em grupo.
Os participantes serão divididos em grupos num máximo de
dez participantes, para facilitar a discussão.
 A atividade realiza-se no interior, numa sala com tela,
cadeiras e mesas. A atividade pode, no entanto, ser
facilmente realizada também no exterior, desde que haja
acesso aos mesmos recursos.
 
A ferramenta prática fará com que os gestores das PME
reflitam sobre a importância da comunicação no local de
trabalho e sobre possíveis erros que poderiam ter cometido
sem perceber, pondo em causa um melhor relacionamento
com os demais trabalhadores. Procura-se focar a
aprendizagem na adaptação das comunicações ao público-
alvo e à mensagem que deve ser transmitida.

A atividade desenvolve-se em três etapas (de 10, 30 e 10
minutos, respetivamente). É trabalho do facilitador
interromper/estimular a atividade

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

O objetivo desta atividade é que os participantes coloquem
em prática as suas competências de comunicação,
proporcionando-lhes a oportunidade de resolver exemplos da
vida real em várias situações. Eles devem ser levados a
compreender que lidar com as comunicações de maneira
diferente - dependendo dos funcionários em questão - pode
fazer com que os funcionários se sintam mais positivos,
motivados e compreendidos. Além do(s) funcionário(s), é
importante considerar a natureza da mensagem, que afeta
igualmente a forma como comunicações devem ser tratadas.
O facilitador deve dividir os participantes em grupos
equilibrados, no máximo de dez, e distribuí-los por diferentes
mesas/áreas da sala antes de explicar o cenário e responder
a quaisquer perguntas. Todos os grupos devem trabalhar no
mesmo cenário; a divisão é apenas para aumentar a
oportunidade de todos os participanetes contribuírem para a
ação.

Um risco que vale a pena notar consiste no facto de os
participantes poderem sentir falta de alguma informação
sobre as pessoas apresentadas nos cenários. Nesse caso, o
facilitador deve insistir para que trabalhem com as
informações que possuem, pois na vida real essas
informações nem sempre são óbvias

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES 

CO
MU
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AÇ
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AO facilitador apresentará alguns cenários; algumas pessoas
podem achar útil tê-los detalhados por meio de apresentação
de slides. Tome-se o seguinte caso como exemplo possível a
apresentar ao grupo: o gestor de uma PME do setor de TI
está numa reunião com a sua equipa de cinco pessoas. É
uma reunião matinal onde o gestor deve dar feedback à
equipa sobre uma tarefa que concluíram e que está abaixo
dos padrões da empresa. Os membros da equipa que
participam da reunião são: Paul (38), que é muito focado no
seu trabalho e tem uma abordagem muito séria; Johanna
(21), que é uma estagiária motivada mas insegura; Marianne
(42), que é muito tímida, mas eficiente e sempre prestável
para ajudar; Rasmus (25), que é muito extrovertido, fala o que
pensa, tem opiniões fortes e é muito sociável e amigável;
Casper (32), que tem um sentido de humor e prefere
feedback direto e sem ressentimento.

Primeiro, os participantes devem, em grupo, abordar a forma
do feedback. Pode ser útil rever a Seção 5 do Módulo de
Comunicação se os participantes não tiverem seguros em
abordar a questão que é levantada neste exercício. Espera-se
que esta discussão em grupo dure 10 minutos.

Depois, os participantes terão que considerar como seria
diferente a comunicação se se falasse individualmente com
cada membro da equipa. Devem considerar cada membro de
acordo com suas características pessoais. Para esta parte,
os participantes dispõe de 30 minutos para discussão. As
características dos funcionários devem permanecer exibidas
na tela para auxiliar os participantes durante a discussão. 

SOBRE A ATIVIDADE 

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO 

CO
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Esta atividade visa sensibilizar os gestores para os diferentes
métodos de comunicação necessários no local de trabalho.
Este exemplo foca a comunicação com os funcionários, mas
pode ser aplicado à comunicação com as partes
interessadas ou parceiros externos. 

Este exercício permite que os participantes entendam quais
são as características a ter em conta para se tornarem num
comunicador proficiente e por que uma comunicação eficaz é
importante. Permite que os participantes se analisem em
retrospetiva e cheguem às suas próprias conclusões sobre o
que precisam melhorar. A melhoria resultante na
comunicação fará com que os funcionários se sintam maior
atenção por parte da chefia e fiquem mais motivados. Desta
forma, diminuem-se os mal-entendidos, aumenta-se a
tranquilidade na empresa, com o benefício adicional de tornar
o local de trabalho mais atraente para futuros candidatos

SOBRE A ATIVIDADE

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA 
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Os participantes aprenderão sobre competências de
comunicação no local de trabalho e como melhorá-las. A
partir do roleplay, procede-se à análise da comunicação
realizada pelos entrevistadores e os seus entrevistados
(atores). 

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Melhorar as competência de comunicação dos
participantes de modo a
Permitir que os gestores tenham um melhor
relacionamento com os seus funcionários, de forma a
diminuir os mal-entendidos, conflitos e gerar maior
motivação e produtividade.

OBJETIVO(S)

uma sala com cadeiras (suficientes para o número de
participantes)
canetas e papel. 

MATERIAIS

40 minutos TEMPO

Gestores de PME e de RHGRUPO-ALVO 
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Esta atividade é face a face (presencial) e em grupo. Os
participantes devem ser repartidos em grupos de quatro
elementos. A atividade pode ser realizada quer no interior
quer no exterior.

 A intenção desta atividade é fazer com que os gestores e
responsáveis pelo recrutamento das PME reflitam sobre a
importância da comunicação dentro dos seus locais de
trabalho atuais e futuros. Aprender-se-á a identificar
competências de comunicação em candidatos e em si
mesmos durante o processo de recrutamento. A
comunicação problemática interfere no relacionamento, pelo
que o objetivo deste exercício é ajudar os gerentes a cultivar
as suas competências comunicativas.

 A atividade consiste em duas etapas principais, com duração
de 20 minutos cada. A primeira etapa é a da encenação da
entrevista (com duração aproximada de 10 minutos), seguida
pelo feedback dos observadores (mais 10 minutos). Isso será
repetido, com os participantes trocando de papéis. É trabalho
do facilitador explicar as atividades e julgar quando é melhor
parar/continuar.

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

Com esta dinâmica, procura-se que os participantes
demonstrem, colocando em prática as suas competências de
comunicação e as interpretem num cenário de entrevista, 
 com a ajuda e feedback dos observadores. Deve ter-se em
conta, especialmente, os conteúdos das seções 3.2 e 4.3 do
módulo de introdução à competência de comunicação. Tanto
os atores quanto os observadores devem ter essas seções
em mente.

 O facilitador deve repartir os participantes em grupos de
quatro, separando as pessoas que melhor se conhecem entre
si, no sentido de garantir maior objetividade nas observações
e no feedback. Dois participantes assume os papéis de
entrevistador e de entrevistado e outros dois observaram a
interação (um observador por ator). Quaisquer participantes
restantes devem ser adicionados aos grupos como
observadores de ambos os atores.

 O papel do facilitador é fornecer explicações e responder a
perguntas quando aplicável.

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITATORES
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O facilitador designará dois participantes de cada grupo para
serem atores (eles próprios escolherão quem será o
entrevistador e que será o entrevistado) e os outros dois para
serem observadores (um por ator). Se houver um número
ímpar de participantes, alguns grupos terão um observador
extra.

O facilitador deve explicar que os participantes devem
concentrar-se nos conteúdos das seções 3.2 e 4.3 do
módulo. Os participantes devem usar esses conteúdos tanto
para enformar as suas comunicações enquanto atuam, como
também quanto para as suas apreciações enquanto
cumprem o papel de observadores.

Quem tem o papel de entrevistado agirá como se estivesse a
candidatar-se ao seu emprego atual; a outra pessoa atuará
como seu entrevistador. Este roleplay deve durar 10 minutos.
Depois, o facilitador pedirá aos observadores que deem
feedback sobre a dramatização com base no conteúdo
aprendido no módulo. Esta parte da atividade deve durar 10
minutos e é feita dentro de cada grupo.

Finalmente, os membros do grupo trocarão de papéis e
recomeçarão. Se um grupo tiver três observadores, será
necessário decidir quem observará pela segunda vez. Se não
houver acordo, o facilitador deve tomar a decisão. O roleplay
deve durar, novamente, 10 minutos, seguido por uma sessão
de feedback de dez minutos como anteriormente.

SOBRE A ATIVIDADE 

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

A ferramenta visa consciencializar os gestores sobre as suas
competências de comunicação no recrutamento e identificá-
las nos candidatos. Este exemplo foca-se na comunicação
durante o recrutamento, mas os fatores aprendidos sobre
uma boa comunicação são transferíveis para muitas outras
situações de trabalho. A ferramenta permite que os
participantes compreendam as características da
comunicação eficaz e a sua importância. Permite que os
participantes se analisem em retrospetiva e cheguem às suas
próprias conclusões sobre o que devem melhorar. Essa
melhoria na comunicação fará com que os funcionários se
sintam mais motivados e com que os gestores escolham
candidatos com as competências de comunicação
adequadas.
 

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA
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EMPATIA
A empatia é uma competência
chave da inteligência emocional
que se manifesta quando
comunicamos e nos relacionamos
com os outros. A empatia é a
intenção de compreender
sentimentos e emoções, tentando
experimentar de forma objetiva e
racional o que outra pessoa está a
sentir.

Fazer com que os empregados
se sintam valorizados, ouvidos,
reconhecidos e cuidados pela
empresa, a fim de reforçar o seu
bem-estar e lealdade para com
a empresa
Aprender a transmitir os
objetivos e filosofia da empresa
aos empregados,
compreendendo as
necessidades da empresa

A capacidade de identificar
empatia, ou a falta dela, dentro
do processo de seleção de
novos empregados para a
empresa
Fazer o empregado sentir-se
compreendido face a qualquer
problema que possa surgir, sem
medo de ser julgado ou
rejeitado, tendo total liberdade
para se expressar no seu
ambiente de trabalho
Aumento da capacidade entre
empregadores e chefes de
departamento para se ligarem
aos trabalhadores e quebrar
quaisquer barreiras de estatuto
que possam existir 

RESULTADOS: 
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DEFINIÇÃO

OBJETIVOS E
RESULTADOS 

Compreender como a empatia
pode melhorar a produtividade
dos empregados de uma
empresa, melhorando as
relações entre o pessoal e o
ambiente de trabalho
Prever as necessidades dos
empregados e clientes de forma
a satisfazê-los de forma mais
eficaz e direta
Ligar-se à equipa, construindo
relações de confiança, abertura,
comunicação e compreensão 

OBJETIVOS: 



EMPATIA
Um sentido de valor e
compreensão entre os entre os
trabalhadores, resultando em
trabalhadores dedicados e leais
que serão mais produtivos e
motivados
A criação de um ambiente de
trabalho favorável, melhorando
as relações interpessoais e
produtivas dos diferentes
membros da equipa

Quando se faz um esforço para
compreender os semelhantes e nos
colocarmos no lugar deles, chegar a
acordos torna-se uma tarefa muito
mais fácil.
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EMPATIA NO
CONTEXTO DAS PME

A empatia, ou melhor, a falta dela,
pode interferir nas relações de
trabalho, pelo que saber como lidar
com ela é muito importante no
ambiente empresarial. A empatia
permite o desenvolvimento de laços
mais fortes na empresa e irá
beneficiar a sua relação com os
empregados e colaboradores, uma
vez que melhora significativamente
a comunicação e as relações
interpessoais. 

A empatia leva a uma maior
sensação de conforto no trabalho, à
medida que as relações se tornam
muito mais fluídas, resultando
numa maior produtividade e num
melhor ambiente de trabalho.  

IMPACTO E EFEITOS 

A empatia é uma competência
chave da inteligência emocional,
uma competência altamente
valorizada na comunicação e na
relação com os trabalhadores. É
muito importante promovê-la entre
gestores e quadros médios de
equipas, uma vez que está
associada a uma boa liderança. A
empatia é a capacidade de ver o
mundo do ponto de vista do outro,
partilhando os seus sentimentos,
necessidades e preocupações.

Graças à empatia e à promoção de
um bom ambiente de trabalho, o
empregador conseguirá uma maior
produtividade dos seus
empregados, uma vez que o
sentimento compreendido dentro
do seu ambiente de trabalho os
motivará a sentir-se parte ativa do
mesmo e não um número que nada
mais faz do que trabalhar. 

Um gestor empático pode alcançar
benefícios tais como:



Prestar apoio aos trabalhadores
e colegas, utilizando o tempo e
as atitudes ideais para enfrentar
os desafios e ultrapassar os
problemas encontrados.

Mostrar a atitude certa para
resolver conflitos. Saber ouvir e
ter em conta o ponto de vista de
todas as partes da empresa,
tornará muito mais fácil
alcançar um objetivo comum.

Alcançar uma maior
objetividade na realização de
atividades diárias, eliminando
preconceitos e suposições.

Fortalecer as relações com e
entre empregados,
compreendendo as suas
necessidades e fornecendo
exatamente aquilo de que
necessitam nesse momento. 

Sentir-se valorizado por outros
sem medo de ser julgado.
Sentir-se escutado e respeitado
torna-o mais aberto a expressar
emoções e encontrar soluções.

Transmitir empatia para com os
outros graças aos "neurónios-
espelho". Um gestor empático
modelará isto aos outros,
criando um ambiente de
trabalho melhor e mais
enriquecedor.

Atendimento ao cliente. Se o
empregado for atendido, ele/ela
cuidará do cliente. Um/a
trabalhador/a empático/a
compreenderá as emoções do
cliente e tentará fazer com que
o cliente se sinta confortável
com o serviço prestado.

Liderança. Será vital trabalhar
de uma forma organizada para
atingir os objetivos
estabelecidos. A empatia
permite que os líderes confiem
mais nas suas equipas e vice-
versa, enquanto a ausência de
empatia muitas vezes se
transforma em tirania. 

Negociação, não só com
fornecedores e clientes, mas
também dentro dos próprios
departamentos das PME. Uma
negociação sem empatia não
conseguirá acordos
satisfatórios para nenhuma das
partes.

Para além de melhorar a relação
entre trabalhadores, a empatia é
benéfica para o desenvolvimento de
áreas importantes, tais como:
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EMPATIA



Outros podem sentir-se incompreendidos ou
desrespeitados. A resposta que pensa ser-lhes
favorável pode ferir a sua confiança e impedi-los de
se sentirem livres para se expressarem. 

                                    Marcia Reynolds

Por vezes temos tendência a
confundir empatia com simpatia,
sendo estas duas competências
totalmente diferentes. A simpatia
estará mais concentrada na
bondade e em encontrar algo
positivo num problema que nos é
comunicado, por um colega de
trabalho ou um empregado,
procurando aprovação e sentindo a
mesma emoção que a outra
pessoa, mas sem a necessidade de
os compreender. A empatia, por
outro lado, não procura o lado
positivo da situação, mas sim a
compreensão dessa pessoa.
Ouvimos para compreender e
reconhecer as emoções sem julgar.

Tanto a simpatia como a empatia
vão ajudar-nos a formar uma boa
equipa de trabalho, mas a empatia
vai ajudar-nos a fazer uma ligação
mais duradoura.

Outro ponto a ter cuidado é não
confundir empatia com
emocionalidade excessiva, o que
tornará, eventualmente, alguém
dependente do estado de espírito
dos outros para agir. É necessário
criar um espaço seguro para
identificar e compreender os
sentimentos sem que estes se
reflitam neles. 
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EMPATIA

EMPATIA NO
PROCESSO DE
RECRUTAMENTO 
Os profissionais na área dos
recursos humanos utilizam
ferramentas para obterem as
informações mais detalhadas dos
candidatos durante as entrevistas
de emprego. Ao preparar uma
entrevista, o principal objetivo é
analisar a experiência e formação
do entrevistado para conhecer as
capacidades do entrevistado, mas
hoje em dia, a parte emocional do
candidato será procurada, e para
isso, é necessário conhecer as
orientações para detetar a
inteligência emocional do candidato
e, dentro dela, a sua empatia. 

RISCOS Desta forma evitaremos a
ansiedade e o stress, tanto nos
trabalhadores como nos próprios
gestores. 



Hoje, um chefe autoritário tem
pouco em comum com um líder
empático. Este último ganha a
confiança e o respeito dos
empregados sem perder a
autoridade. Ele ou ela preocupa-se
com as necessidades dos seus
empregados, tanto no trabalho
como a nível pessoal. Como
resultado, o funcionamento da
empresa melhora, assim como a
excelência do produto ou serviço
oferecido. 

A empatia no mundo das PME é
vital para o sucesso, especialmente
por parte do empresário. Está
rodeado de pessoas que precisa de
compreender, quer sejam parceiros,
investidores, empregados ou
clientes. A ligação empática dá ao
empresário os conhecimentos
necessários para poder gerir o
negócio da melhor forma, e para
isso os empregados devem saber  

Humildade. Trata toda a equipa
com respeito e dignidade.

Entusiasmo. Mantém sempre
uma atitude positiva.

Confiança. Delegar tarefas e
consultar sempre que
necessário.

Exemplar. Dá um exemplo para
a equipa que lidera.

que os seus interesses são uma
prioridade, mostrando ao
empresário que ele não procura
apenas o seu próprio benefício, mas
o benefício de todos. 

A empatia tornou-se popular nos
últimos anos, gerando negócios
"humanos", ou seja, centrados nas
pessoas, na equipa. Empresários
empáticos incorporam políticas
para melhorar as relações humanas
nas suas empresas, promovendo
sempre uma imagem positiva. O
empresário deve ter sempre um
propósito maior, para além das
projeções financeiras, que devem
ter em conta as relações entre
trabalhadores, e com clientes,
fornecedores ou investidores.

As principais características de um
empresário empático serão as
seguintes:
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EMPATIA
DO QUE PRECISA O
EMPREGADOR

Nas PME, o problema é que o
pessoal que conduz a entrevista de
trabalho raramente é especialista
na matéria, pelo que a tarefa não
pode ser executada com o rigor
necessário, e a nossa escolha pode
ser errada.



CARATERÍSTICAS DE UM

EMPRESÁRIO EMPÁTICO

Conhecimento. Deve conhecer o
projeto de dentro para fora.

Diálogo. Um bom líder
reconhece os erros e aprende
com os outros, crescendo
profissional e pessoalmente.

Calor e autoridade. Depois de
ouvir os membros da equipa,
será capaz de tomar a decisão
final.
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EMPATIA



Há três tipos de empatia: empatia
cognitiva, empatia emocional e
empatia compassiva. Cada tipo é
adaptado a uma situação. Alguns
são mais edificantes e outros estão
simplesmente limitados à
manutenção de um bom ambiente
de trabalho.
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EMPATIA

TA fim de ligar empatia com os
empregados, é essencial para o
gestor da PME que, ao conversar
com um empregado, toda a atenção
se concentre na conversa, sem
distrações, tais como dispositivos
eletrónicos ou mesmo
pensamentos. Além disso, fazer
perguntas sobre a situação que um 

COMO SABER SE SE POSSUI A
COMPETÊNCIA

 empregado está a discutir irá
demonstrar o interesse na situação
e ajudá-lo a extrair a informação de
que necessita para partilhar.

Outra chave é afirmar o que pensa
ter ouvido do funcionário para
confirmar que a mensagem foi
transmitida da forma correta. Isto
pode dar ao interlocutor uma 

uma perspetiva diferente ao utilizar
uma linguagem diversificada ao
recapitular a informação.

Ter conversas empáticas é muitas
vezes difícil, uma vez que algumas
pessoas não se sentem à vontade
para falar dos problemas de outras
pessoas, oferecendo apenas 



soluções superficiais e oferecendo
conforto sem envolvimento
emocional. O empregador deve
estar consciente de que a empatia
não requer necessariamente a
resolução de problemas, mas sim
ouvir e estar presente face a um
problema grave.
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EMPATIA

COMO RECONHECER A
COMPETÊNCIA NOS
TRABALHADORES

As pessoas empáticas também
possuem frequentemente outros
tipos de capacidades de
inteligência emocional positiva. 
Pode ser difícil para um
empregador sem experiência de RH
testar o nível de empatia que um
candidato pode demonstrar num
processo de recrutamento dentro
de uma PME. O principal problema
que enfrentam é que o entrevistado
está sempre ansioso por agradar ao
empregador e em conseguir o
emprego, tentando tornar as suas
respostas socialmente aceitáveis,
sobrestimando os atributos
positivos que possui. Pode ser
muito útil testar o nível de empatia
de um candidato de uma forma
subtil, sem enviar sinais à outra
pessoa de que está a ser avaliada, a

fim de evitar as respostas óbvias
que pensam que o entrevistador
possa esperar.

Um dos pontos a considerar é
prestar atenção à forma como o
candidato trata outros funcionários
da empresa que não estiveram
envolvidos na entrevista, tais como
segurança, receção, limpeza ou
outros funcionários que interagiram
com o candidato, para ver se foi
educado, sorridente ou
conversador, ou se foi distante, frio
ou mal-educado.

Outra opção é pedir ao entrevistado
que responda a alguma pergunta
apropriada ao seu trabalho sobre
como lidariam com um tópico
emocionalmente sensível. Um
exemplo poderia ser como
reagiriam a um colega bloqueado
pelo stress numa determinada
altura, como por exemplo à hora do
almoço. Vê-los a dar prioridade ao
bem-estar da equipa em detrimento
do tempo livre para o almoço, ou
falar de equipa em vez de
individualismo, podem ser sinais
muito positivos.

Esperar pelo tempo para falar, ou a
capacidade de ouvir, é outro ponto 



positivo na captação da empatia do
entrevistado. Pode dizer se eles
estão a ouvir ou simplesmente à
espera de falar num discurso
aprendido quando se fala com eles,
ou se interagem com as perguntas
que lhes faz. 

 Passar tempo a conhecer os
colegas, iniciar novas
conversas ou juntar-se às já
existentes durante os
intervalos.

Manter-se a par da vida dos
colegas de modo a conhecê-los
melhor; saber se estão a casar,
ou a tornar-se pais, ou a ir de
férias são bons exemplos de
conhecer a equipa.

Observar e ouvir. Observemos
as pessoas à nossa volta, como
reagem ao que lhes está a
acontecer, como agem, como
se relacionam com os outros.

Refletir. Depois do ponto
anterior, este ponto é muito
importante para valorizar a
posição em relação às
situações que os colegas
viveram.

Ajudar onde se puder. Ser útil é
um ponto-chave quando se
trata de melhorar a empatia
com os outros trabalhadores da
empresa. 

Trabalho de equipa. Melhorar a
relação entre os trabalhadores,
a partir do trabalho em conjunto
para que funcionamento do
grupo seja ótimo.

30

COMO
DESENVOLVER A
COMPETÊNCIA

EMPATIA

A razão pela qual a empatia falha
frequentemente no trabalho é
porque é tomada como um sprint,
não como uma maratona. Tal como
algumas pessoas lidam menos bem
com o stress do que outras, há
outras que são mais empáticas do
que as outras. Portanto, as PME,
partindo das posições mais
responsáveis, devem fomentar a
empatia no dia-a-dia.

Há uma série de medidas que
podem ser tomadas para
estabelecer empatia:



Subsequentemente, para reforçar
esta empatia, e assim construir
melhores relações no trabalho e na
vida pessoal, podem ser utilizadas
várias diretrizes a nível individual:

A empatia é um dos principais
pilares para a coesão do grupo de
trabalhadores de uma empresa.
Graças à empatia, o sentimento de
utilidade do trabalhador é
melhorado, assim como a sua
lealdade para com a empresa, pois
sente-se valorizado, melhorando
assim o desempenho e a
produtividade da equipa. 

É da responsabilidade do
empregador da PME empatizar com
os trabalhadores e fomentar a
empatia dentro da sua equipa,
começando pelos cargos de maior
responsabilidade. Para tal, a
promoção do diálogo e de reuniões
regulares, onde se reúnam
diferentes pontos de vista sobre os
projetos a desenvolver, deve ser
uma prioridade. 

É necessário saber distinguir entre
simpatia e empatia, bem como
saber distinguir entre os três tipos
de empatia e qual deles é o mais
adequado à situação a enfrentar,
uma vez que uma emocionalidade
excessiva pode inverter o efeito
positivo da empatia. 
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EMPATIA
Teste-se a si próprio. Tentar
aprender uma nova língua ou
tocar um instrumento musical
trará humildade como um fator
chave de empatia. 

Viajar. Sair do seu ambiente irá
melhorar a sua apreciação dos
outros através da aprendizagem
de novos costumes.

Pedir feedback pode ajudar a
saber como o resto da equipa
se valoriza (uns aos outros).

Questionar os nossos
preconceitos também ajudará a
melhorar a nossa empatia.

CONCLUSÕES
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EMPATIA
A base principal da empatia é ouvir
mas, acima de tudo, saber ouvir.
Quando se está em diálogo com um
colega ou trabalhador, deve estar-
se na conversa a 100%, sem a
presença de dispositivos
eletrónicos ou fatores que possam
distrair a conversa. Do mesmo
modo, mostrar interesse na história
que está a ser contada, fazendo
perguntas sobre questões
relacionadas com ela, contribui
positivamente para o reforço da
empatia no trabalho e nas relações
pessoais.

Não é comum que os processos de
recrutamento nas PME sejam
levados a cabo por pessoal
qualificado e especializado em
recursos humanos. Portanto, ao
conduzir uma entrevista, o gestor
deve estar atento aos sinais
recebidos do entrevistado e ser
capaz de identificar e valorizar esta
empatia com uma série de
diretrizes que podem ser aplicadas
no recrutamento de pessoal para a
empresa.
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Nesta atividade intitulada "Calçar os sapatos dos outros",
aprenderá a colocar-se no lugar de um colega no trabalho,
numa equipa ou num departamento, para saber como se
sentem no trabalho, quais são as suas preocupações e
medos, e, como você, como colega, contribui para essas
preocupações, e o que pode fazer para as resolver.

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Ensinar os empregados a serem mais empáticos no
ambiente de trabalho 
Criar uma maior sensação de conforto no trabalho para
que as relações se tornem mais fluídas, levando a uma
maior produtividade e a um melhor ambiente de trabalho
Mostrar aos empregados como ser mais objetivos e
eliminar os preconceitos 
Melhorar a comunicação entre os trabalhadores para que
as relações se tornem mais fortes 
Melhorar as capacidades de resolução de conflitos,
fazendo um esforço para compreender os nossos
semelhantes e colocando-nos no seu lugar

OBJETIVO(S)

canetas
sapatos (template)
post-it (notas adesivas)

MATERIAIS

25-45 minutos TEMPO

Membros de equipas/departamentos e trabalhadores GRUPO-ALVO 
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Esta atividade, chamada “Calçar os sapatos dos outros”
("Walk in Your Shoes"), é uma forma de os membros de uma
equipa ou departamento descobrirem de forma empática
como cada um deles se sente no trabalho, e quais são as
suas preocupações e medos. É uma ferramenta que nos
ajuda a colocar-nos no lugar do nosso colega de trabalho e a
refletir sobre como poderíamos agir para os impedir de se
sentirem negativamente.

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO
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IINSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES

Esta ferramenta é uma forma de trabalhar sobre os
problemas que podem surgir nas equipas de trabalho. É uma
ferramenta muito útil para trabalhar a empatia, o trabalho de
equipa e o clima de equipa. Pode ser adaptada ao ambiente
digital utilizando ferramentas digitais e partilhando o modelo
ou criando o seu próprio. Recomenda-se que o facilitador
tenha uma breve visão geral da atividade antes de a iniciar.

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

PASSO 1
No início do workshop, dê a cada participante uma cópia do
modelo. Cada folha será numerada como mostra a figura, por
isso haverá tantas folhas quantos os participantes.

PASSO 2:
Quando cada pessoa tiver o seu sapato (modelo), deve
responder na primeira caixa como se sente no trabalho,
indicando os seus medos, as suas preocupações, os
obstáculos que encontra no trabalho, com os seus colegas,
etc.

PASSO 3:
Assim que todos tenham respondido ao que sentem sobre o
seu trabalho e os seus problemas, o facilitador recolherá
cada folha de papel e distribui-las-á para que todos tenham
uma diferente do número que receberam.

[Legenda: 
How do I feel at work? – Como me sinto no trabalho?
Answer – Resposta; Worries, frustrations –
Preocupações, frustrações/Obstacules –
Obstáculos/Fears – Receios]
Potential solutions – Soluções possíveis]
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PASSO 4:
Agora cada um tem de ler o que lhe foi dado e fornecer
algumas soluções possíveis na segunda caixa. As soluções
devem delinear como podem contribuir para ultrapassar os
medos, barreiras e obstáculos do participante que respondeu
na primeira caixa. 

PASSO 5:
No último passo os participantes são convidados a ler o seu
"sapato" (modelo) com os receios e soluções. Todos os
sapatos podem ser colocados num quadro ou numa parede,
onde outras pessoas podem colar post-its com outras
soluções possíveis.

SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
(CONT.)

Alcançar os objetivos da equipa

Atingir os objetivos pessoais de cada membro da equipa

Gerar um melhor ambiente de trabalho

Fomentar relações de trabalho para o futuro

Estimular a criatividade

Aumentar a produtividade

Oferecer um melhor serviço aos utilizadores ou clientes

Esta atividade está relacionada com a empatia no trabalho
porque, ao desenvolvê-la, os empregados colocar-se-ão no
lugar dos seus colegas e serão capazes de compreender
como se sentem no trabalho.

Além disso, aprenderão que a empatia pode trazer grandes
benefícios à vida no trabalho, pois pode ajudá-los a lidar com
clientes, parceiros e outros empregadores, bem como com
equipas de trabalho e nas relações com outros empregados.
Se se fomentar esta qualidade, notar-se-á que ela pode ser
aplicada a muitas atividades do dia-a-dia. A prática da
empatia no trabalho ajudará a: 

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA

EM
PA

TIA
CA

LÇ
AR

 OS
 SA

PA
TO

S D
OS

 OU
TR

OS



EM
PA

TIA
MA

PA
 DE

 EM
PA

TIA
36

Aspirações
Necessidades
Frustrações

Aprender-se-á sobre uma atividade conhecida como
'mapeamento de empatia'. Qualquer trabalhador que se
respeite tem algumas características que poderiam ser
consideradas comuns, e estas são:

A partir destas três premissas, o mapa de empatia gera
questões básicas com as quais pode compreender melhor os
seus empregados. É uma ferramenta que o ajudará a
conhecer os seus trabalhadores, o seu ambiente, as suas
aspirações e as suas frustrações.

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER 

Desenvolver uma compreensão das outras pessoas mais
profunda e partilhada 
Construir melhores ambientes de trabalho
Compreender os problemas, experiências e motivações
dos trabalhadores da empresa

OBJETIVO(S)

Template do mapa de empatia.
Questionários 

MATERIAIS

30-45 minutes TEMPO

Profissionais de uma mesma empresaGRUPO-ALVO
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O mapeamento da empatia é utilizado como estratégia de
marketing para captar clientes. Por conseguinte, o
mapeamento da empatia visa compreender bem como
identificar o potencial cliente de uma marca, compreendendo
tanto as suas necessidades explícitas como implícitas.  O
que se propõe aqui é transferir o mapa de empatia para o
ambiente de trabalho. Tanto no marketing como nos
negócios, a relação com as pessoas deve basear-se no
princípio da confiança. Para alcançar esta relação de
confiança, a empatia é essencial para estabelecer relações
que possam durar ao longo do tempo.

O mapa de empatia visa determinar as necessidades
específicas de cada trabalhador, a fim de oferecer a maior
atenção e alcançar uma melhor compreensão da pessoa. O
mapa de empatia é uma ferramenta criada pela empresa de
consultoria XPLANE que visa alcançar um maior grau de
conhecimento da pessoa, aprofundando o que a rodeia, o que
a preocupa, o que anseia e o que deseja. Especificamente,
Alex Osterwalter é quem propõe a criação do mapa de
empatia para melhor compreender as pessoas e assim poder
utilizar estas informações para satisfazer as suas
necessidades e ajudá-las, com base nas informações obtidas
a partir delas.

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

IEsta ferramenta é utilizada para nos colocarmos no lugar do
cliente e compreender "por dentro" quais são as suas
necessidades e desejos, quais são as suas aspirações e
expectativas, e o que motiva as suas ações, sendo esta uma
adaptação a aplicar ao ambiente do empregado, tornando-a
numa ferramenta para o empregador conhecer melhor os
seus empregados. É um método que depende da observação
e da entrevista para eliminar o maior número possível de
suposições. A ideia é ser capaz de obter dados mais fiáveis e
precisos, vendo o mundo através dos olhos de outro. Isto
também dá uma abordagem mais humana ao projeto, pois
ajuda a compreender o contexto real em que o trabalhador
está imerso. Antes de preencher o mapa de empatia, ter
realizado as entrevistas e a análise das entrevistas, pode ser
feito uma versão online, como mostra a imagem.

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITATORES
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Procedimento: construir um mapa de empatia

Siga os seguintes passos para criar um mapa de empatia
válido e útil:

1. Definir o âmbito e os objetivos
Que utilizador/trabalhador irá mapear? Irá mapear um
utilizador individual? Comece sempre com um mapeamento
(1 utilizador/ por mapa de empatia). Isto significa que se tiver
múltiplos, deverá haver um mapa de empatia para cada um.
Selecione o(s) trabalhador(es) com quem deseja fazer um
mapa de empatia.

2. Reunir os materiais
O seu objetivo deve ditar o meio que irá utilizar para criar um
mapa de empatia. Se trabalhar com uma equipa inteira, terá
um quadro branco grande, notas adesivas e marcadores
disponíveis. (O resultado parecerá mais ou menos como a
ilustração acima.) Se for um mapa de empatia a solo, poderá
utilizar o modelo individualmente. 

SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO 
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SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
(CONT.) 

3. Recolher a informação
O terceiro passo é recolher a informação que o ajudará a
responder às perguntas do mapa de empatia. Reúna a
investigação que irá utilizar para alimentar o seu mapa de
empatia. O mapa de empatia é um método qualitativo, pelo
que necessitará de contributos qualitativos: entrevistas a
utilizadores, estudos de campo, diários de campo, audições,
ou inquéritos qualitativos.

4. Criar individualmente notas adesivas para cada quadrante
Pode utilizar o modelo de mapa de empatia e responder às
perguntas orientadoras aí colocadas de acordo com as
informações recolhidas na etapa anterior. Uma vez
pesquisadas as entradas, pode proceder ao mapeamento
como uma equipa. No início, todos devem ler a pesquisa
individualmente. À medida que cada membro da equipa gere
os dados, pode preencher notas adesivas que se alinham
com os quatro quadrantes. A seguir, os membros da equipa
podem adicionar as suas notas ao mapa no quadro branco.

5. Convergir para agrupamento e sintetizar
Nesta etapa, a equipa move-se através das notas no quadro
colaborativo e agrupa as notas semelhantes pertencentes ao
mesmo quadrante. Nomeie os seus agrupamentos com
temas que representam cada grupo. A atividade de
agregação facilita a discussão e o alinhamento - sendo o
objetivo chegar a um entendimento partilhado. Assim que o
seu mapa de empatia for agrupado, pode começar-se refletir
e atirar-se conclusões. Que temas foram repetidos em todos
os quadrantes? Que temas só existem num quadrante?

6.Apurar e planear
Se achar que precisa de mais detalhes ou que tem
necessidades únicas, adapte o mapa incluindo quadrantes
adicionais (como os objetivos no exemplo ao lado), ou
aumentando a especificidade dos quadrantes existentes.
Dependendo do objetivo do seu mapa de empatia, apure e
digitalize a produção em conformidade.
Os elementos básicos do mapa de empatia envolvem fazer
as melhores perguntas para conhecer melhor os seus
empregados. 
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SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
(CONT.) 

Saber o que move o trabalhador.
Saber quais são as suas verdadeiras preocupações.
Descobrir o que é realmente importante para ele e o que
não é capaz de verbalizar.
Perguntar-lhe quais são os seus interesses,
preocupações e aspirações.

Considere o seguinte:
1. O que é que o trabalhador pensa e sente? É necessário
estar preocupado com o que cada trabalhador pensa e sente.
Para o fazer, é essencial ter em conta os seguintes aspetos:
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Observar o seu comportamento no trabalho.
Valorizar a sua presença, a sua forma de comportamento.
Ter em conta as pessoas com quem ele/ela fala e
estabelece relações.
Apreciar o que é realmente importante para o trabalhador
porque ele/ela é capaz de o verbalizar.
Aprender a distinguir entre o que ele/ela diz e faz e o que
realmente pensa.

2. O que é que o trabalhador diz e faz? É fundamental para
um bom conhecimento de qualquer trabalhador saber tanto o
que ele/ela diz como o que faz. Para o fazer, podemos partir
das seguintes premissas:
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SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
(CONT.) 

Descobrir qual é o ambiente em que o trabalhador se
move.
Conhecer as pessoas que são uma parte essencial deste
ambiente.
Descobrir os problemas que este ambiente pode causar
ao trabalhador.

Descobrir o que o trabalhador ouve no seu ambiente.
Descobrir quais são os colegas que exercem a maior
influência sobre o trabalhador.

Saber quais são as principais frustrações do trabalhador.
 Descobrir do que tem medo e como o pode verbalizar.
Saber quais são os elementos ou obstáculos que
produzem medo e frustração no trabalho.

Saber quais os objetivos, necessidades e desejos que o
trabalhador tem.
Descobrir como o trabalhador alcançará esses objetivos.
Conhecer os meios que o trabalhador irá utilizar para
alcançar os objetivos que estabeleceu para si próprio.

3. O que é que o trabalhador vê? Esta terceira pergunta é
baseada em tudo o que rodeia um trabalhador. Neste sentido,
é importante insistir:

4. O que é que o trabalhador ouve? Um trabalhador é o que é,
em muitos casos, não só por causa do ambiente, mas
também pelo que ouve nesse ambiente. É, portanto, uma
questão de:

5. O que frustra o trabalhador? O caminho para a maturidade
não o é sem frustrações. Como empregador, é preciso ter isto
em mente quando se conhece um trabalhador. É por isso que
é uma questão de:

6. O que motiva o trabalhador? A motivação é o motor do qual
nasce a força interior de um trabalhador. É por isso que é tão
importante:
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SOBRE A ATIVIDADE
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RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA

Como se pode ver, o mapa de empatia visa “personalizar” o
pessoal e aprender mais sobre o que o faz funcionar. A
empatia só é útil enquanto se tiver a informação essencial
sobre o funcionário que se pretende ajudar e conhecer
melhor. Através do mapa de empatia, a segmentação, ou
seja, o processo de categorização e de rotulagem, é
transformada em personalização, conhecimento profundo
que se traduzirá numa ajuda afetiva e eficaz ao longo do
tempo. Esta atividade está ligada à competência, pois é uma
ferramenta para conhecer e compreender o trabalhador,
quais os problemas que tem e como os vivencia.



EMPENHO
Empenho é a competência de nos
envolvermos genuinamente com
um determinado domínio, uma
ideia, um assunto, uma tarefa ou o
desempenho que vise efetivamente
o melhor resultado possível. Uma
pessoa empenhada é alguém que
faz todo e qualquer esforço para
obter os melhores resultados
possíveis. O empenho é sustentado
pela motivação, responsabilidade,
dedicação e perseverança; uma
pessoa empenhada é alguém que
mantém as responsabilidades
assumidas, mantém efetivamente a
sua dedicação a uma determinada
causa, assunto ou tarefa, e não
desiste facilmente perante as
adversidades. Nesse sentido, o
empenho também está ligado à
resolução de problemas,
competência que também é
necessária para a construção dos
resultados desejados. Embora o
empenho comprometido possa
restringir a liberdade de ação até
certo ponto devido aos altos níveis
de foco exigidos, os resultados
alcançados por essa via, sempre
serão melhores do que os
alcançados sem empenho.

Em termos de gestão de PME, o 
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DEFINIÇÃO

OBJETIVOS E
RESULTADOS

empenho é a competência que um
líder de PME e/ou gestor de
Recursos Humanos possui, ou
adquire conscientemente, para
manter o foco nas suas tarefas e
responsabilidades. Como resultado,
o gestor tem um conjunto claro de
prioridades e responde às suas
responsabilidades, criando um
efeito de reflexo para os
funcionários e, portanto, contribui
para a produtividade.

Em outras palavras, o empenho
pode ser definido como a medida
em que um trabalhador aceita e
internaliza os objetivos e valores da
organização e como ele vê a função
organizacional em termos da sua
contribuição para tais objetivos e
valores, além de uma perspectiva
meramente pessoal, que pode
também aumentar a sua
contribuição para a empresa.

Compreender o que é o
empenho e enquanto soft skill
Relacionar o conceito de
empenho com o âmbito mais
amplo das soft skills

OBJETIVOS:



É uma decisão consciente, profunda
ao nível interno, de colocar o
máximo de esforço numa
determinada tarefa ou num
objetivo. Assim, a sua relevância no
contexto das PME é da maior
importância, uma vez que permitirá
aos gestores atingir, ou pelo menos
potenciar, os objetivos que foram
definidos para a empresa. É
importante levar em consideração
que o risco de falha pode ter
consequências muito mais graves
numa PME do que numa grande
empresa; portanto, ter um gestor
empenhado e, por extensão, uma
equipa empenhada numa PME tem
efeito direto na qualidade dos
serviços e produtos. Assim,
beneficia-se os próprios
trabalhadores, a equipa, a empresa
e os clientes. Por outro lado, uma
equipa descomprometida/não
empenhada ficará satisfeita com
resultados médios ou abaixo da
média, o que pode ser prejudicial
para uma PME.
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EMPENHO NO
CONTEXTO DAS PME
O empenho é uma competência
chave para ter sucesso em qualquer
dimensão da vida e do trabalho. 

IMPACTO E EFEITOS 

EMPENHO
Reconhecer a importância do
empenho nas relações sociais e
de trabalho
Ser capaz de transferir o
conhecimento sobre o empenho
com a prática no contexto da
liderança da gestão de
Recursos Humanos das PME

Maior conhecimento sobre as
características do empenho e
suas aplicações
Maior conscienciência sobre a
importância do empenho na
melhoria dos resultados
profissionais ao nível dos RH e
em geral
Maior capacidade em identificar
pessoas empenhadas entre
pares e colegas de trabalho e
em valorizá-lo, especialmente
durante o processo de
recrutamento
Maior influência sobre
funcionários e colegas para
difundir um mindset de
empenho

RESULTADOS: 

A relação entre o empenho e o
trabalho é mutuamente
determinada; enquanto o trabalho
beneficia de pessoas empenhadas,
o empenho aumenta graças a
resultados de trabalho satisfatórios.



diminuir o nível de flexibilidade
na empresa, uma vez que os
trabalhadores ficam demasiado
afetos a tarefas específicas
diminuição do nível de inovação,
pois o trabalhador pode perder
de vista, ou deixar de tentar,
novas formas de desempenho
aumento dos níveis de conflito
entre trabalhadores com níveis
variados de empenho

Estes impactos afetam uma PME
de forma muito positiva; o ambiente
geral de trabalho, a manutenção da
mesma equipa de trabalho e o
desempenho geral da empresa
beneficiam de um gerente
empenhado.

Alguns estudos também apontam
os possíveis efeitos negativos da
falta de empenho, como a
diminuição ou a ausência das
situações identificadas acima
(Randal, 1989). No entanto, também
se ressalva que um nível de
empenho excessivo também pode
trazer aspetos negativos, que
devem ser considerados para
equilibrar os níveis de empenho:

Aconselha-se, assim, manter os
níveis de empenho no que
designaríamos de nível sólido ou 
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taxas de rotatividade mais
baixas de funcionários 
aumento das taxas de retenção
de funcionários
menor absenteísmo no trabalho
taxas de desempenho mais
altas (resultados aumentados)
maiores taxas de pontualidade
maiores índices de satisfação
entre os funcionários

De acordo com esse pressuposto,
uma das principais razões pelas
quais um líder de PME deva ser
uma pessoa empenhada é porque a
posse dessa competência é a força
motriz do sucesso da empresa. Por
outro lado, um líder sem empenho
dificilmente encontra o sucesso.

O empenho como uma soft skill
envolve a capacidade de influenciar
positivamente outras pessoas que
veem a pessoa empenhada como
um modelo. Colaboradores que
veem os seus líderes como
pessoas empenhadas
provavelmente ganharão confiança
na própria empresa e também
desempenharão as suas tarefas de
forma empenhada/comprometida.

Os impactos e efeitos de ser um
líder empenhado numa empresa
incluirão:

EMPENHO



As pessoas que estão empenhadas
em alcançar os seus objetivos
geralmente são mais felizes, pois
tendem a sentir que, nas suas vidas,
possuem mais aspetos positivos do
que negativos. A pessoa
empenhada tem uma autoimagem
de autoconfiança mais poderosa
que afetará não apenas a sua vida
pessoal, mas também o âmbito
profissional. Pessoas com mais
autoconfiança geralmente têm
relacionamentos mais saudáveis,
ponto fundamental para destacar-
se como líder.
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efeito mimético, levando os
funcionários a agirem também
de forma não empenhada
queda da produtividade da
empresa
aumento de clientes
insatisfeitos
desmotivação dos funcionários
aumento de uma força de
trabalho flutuante

Ao contrário dos efeitos positivos
descritos na seção anterior, o risco
de lidar com líderes e equipas não
empenhadas resultará num efeito
desencorajador sobre outras
pessoas, na obtenção de resultados
de trabalho inferiores e,
consequentemente, na perda de
produtividade e satisfação dos
clientes e, em última análise, do
sucesso das empresas. Tais riscos
impedirão o crescimento das
empresas e podem levar à
estagnação, à recessão e,
finalmente, ao fracasso.

Em suma, os riscos dos gerentes de
PME que não possuem
competências ao nível do empenho
incluem:

EMPENHO

EMPENHO NO
PROCESSO DE
RECRUTAMENTO 

RISCOS

moderado, certificando que se evita
níveis de empenho excessivamente
baixos e excessivamente altos. 

redução da produtividade da
empresa
aceitação entre os funcionários
de níveis baixos em termos de
qualidade e quantidade de
resultados

Finalmente, o risco de falta de
empenho consitirá em tornar a vida
e o trabalho em algo univocamente
orientado para a tarefa, sem um
sentido mais amplo de
responsabilidade ou ambição.



Na literatura, o empenho tem sido
identificado em diferentes âmbitos
como o profissional, o normativo, o
afetivo e de permanência.
“O empenho profissional é uma
forma mais ampla de
comprometimento que se mostrou
significativamente relacionada ao
empenho organizacional,
compartilhando antecedentes e
tendo resultados semelhantes. O
empenho profissional, o
compromisso afetivo, normativo e
de continuidade em relação à
profissão ou ocupação, tem o
benefício de se aplicar a indivíduos
empregados por organizações, bem
como àqueles que trabalham por
conta própria ou entre empregos”
(Kaufman et al, 2021).

Tendo isso em mente, é possível
entender como o empenho pode
desempenhar um papel
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EMPENHO
DO QUE PRECISA O
EMPREGADOR

Durante o processo de
recrutamento, a liderança é
fundamental, pois transmite a
imagem de confiança e esclarece
aos demais o que realmente se
espera deles – um excelente
desempenho durante uma
entrevista de emprego. 

Aproveitar o que se está a
fazer: quanto mais uma pessoa
é apaixonada por um objetivo,
mais ela se esforçará para
completá-lo. Isso significa que é
necessário definir-se metas que
estejam alinhadas com os
desejos inerentes. Ao
estabelecer uma meta para
tentar agradar outras pessoas,
por exemplo, é incorrer num
engano. A dedicação à tarefa,
de ter sucesso nesse objetivo,
aumentará a sensação de
frustração e de
descontentamento.

Prestar atenção signifcativa às
esferas pessoal e profissional
da vida: a autoconsciência e a
sinceridade na avaliação são
cruciais para saber o que deve
ser mantido e o que deve ser
mudado para se ser uma
pessoa mais bem-sucedida
globalmente. É fundamental
começar por pensar que
objetivos estão em foco nas 

determinado e determinante em
diferentes esferas e funções dentro
das empresas, principalmente nas
PME.

Alguns dos fundamentos do
empenho são:
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EMPENHO

Manter o foco: ser disperso
impede a conclusão
satiasfatória de tarefas, pelo
que é essencial que se
estabeleça objetivos. Se houver
a sensação de que se está a
afastar-se do que é realmente
relevante para o sucesso, deve-
se voltar atrás e reiniciar.

Construir um plano alternativo:
por mais que se evidenciem
dedicação e vontade em atingir
um objetivo, o resultado
esperado pode não acontecer
(empenho e
desempenho/resultados,
embora relacionados, não são a
mesma coisa, conforme será
descrito no próximo ponto). A
chave neste caso é ter um plano 

esferas pessoal/familiar e
profissional. De seguida, será
crucial pensar-se em como
esses objetivos são relevantes
no contexto atual da vida. Por
exemplo, se se está a pensar
em mudar de emprego, mas se
se percebe que não se está a
tomar medidas concretas para
que isso aconteça, deve
equacionar-se se esse é um
objetivo realmente relevante e
porquê.

Usar as próprias conclusões
para direcionar o compromisso:
com uma avaliação interna
completa de si próprio e dos
objetivos atuais, chega-se ao
estabelecimento de um
compromisso verdadeiro. É
necessário iniciar o processo de
construção de uma atitude mais
empenhada a partir da análise
dos objetivos a atingir no
momento para identificar (i)
quais os que realmente
despertam uma paixão
profunda e (ii) quais estão na
lista pessoal apenas como uma
perspectiva nebulosa.

Praticar o empenho: o impulso
para ter sucesso numa tarefa
vem do desejo de se ter 

sucesso em geral, o que deve
ser mantido e alimentado. A
ideia é automotivar-se para que
se tenha energia para continuar
a procurar a realização dos
desejos pessoais e
profissionais. Sempre que há
dedicação no cumprimento de
uma tarefa no sentido de se
atingir um determinado objetivo,
cria-se a sensação de que se
está a dar um passo no
cumprimento de sonhos.
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EMPENHO
COMO SABER SE SE POSSUI A
COMPETÊNCIA

alternativo, ou seja, uma ideia
diferente para contornar a
situação difícil que se está a
enfrentar. Ter outro plano não
significa descrença no que se
está a fazer, mas antes que se
tem opções, algo profícuo para
controlar a insegurança e a
ansiedade, e, dessa forma,
aumentar o
empenho/comprometimento.

Valorizar as próprias
qualidades: o sucesso é
resultado direto das qualidades
com que se realiza o trabalho,
pelo que é fundamental
valorizar devidamente essas
qualidades na sua totalidade.
Não se trata de esconder
defeitos e falhas, mas antes
compreender o melhor que se
tem para oferecer e focar-se
nisso.

Saber como recomeçar: assim
como indicado acima, se em
algum momento os planos não
se concretizarem como
esperado, é essencial saber-se
como se recompor e
recomeçar. Uma atitude
vencedora ajuda a fazer-se
vencedores!

Neste contexto, vale a pena
destacar que empenho nem sempre
é sinónimo de desempenho e de
resultados. Claro que existem
situações em que por mais que
uma pessoa se esforce, os
resultados finais não são
satisfatórios e não atingem os
objetivos esperados por ela propria
e/ou pela empresa. Mas, com
certeza, o empenho sem
desempenho é perda de tempo para
a pessoa e para a empresa, por isso
é importante não cair num ciclo de
improdutividade. Em suma, o
empenho é o processo, e o
desempenho é o resultado
alcançado que é potencializado
pelo primeiro.

Para se perceber de que se
“domina” a competência, é
necessário ter uma ideia clara de
como, no caso em apreço, o
empenho e o desempenho estão
relacionados. Se a avaliação
apontar que os melhores resultados
possíveis são alcançados num
ambiente que combina prazer e
dever durante a execução, sabe-se
que se “domina” a competência.  



50

EMPENHO

Nunca se atrasa para o trabalho
ou para realizar uma
determinada tarefa

Demonstra uma abordagem e
atitude participativa na vida da
empresa e nas rotinas diárias
(reuniões, confraternizações)

Não se recusa a assumir tarefas
novas e exigentes (mesmo que
o tempo seja curto ou seja
necessário aprendizagem
adicional)

Caso contrário, se houver
sentimentos de empenho, mas os
resultados são ótimos, ou melhor,
se se obtém ótimos resultados,
mas não se tem prazer e motivação,
saber-se-á que se precisa de
trabalhar um pouco mais essa
competência ou simplesmente
rever as respetivas atribuições.
Gestores que agem de forma
empenhada não se sentirão
satisfeitos com resultados de baixa
qualidade, com o emprego ou a
empresa estagnados ou com
críticas negativas de colegas e de
equipas de trabalho. Neste sentido,
verifica-se no local de trabalho
exemplos práticos de empenho
quando um trabalhador:

Não se queixa
permanentemente de prazos
apertados (embora sejam
fatores negativos e devam ser
evitados ao máximo, são
comuns, se ocorrerem de
tempos em tempos, nas
condições de trabalho de uma
PME)Mostra um bom nível de
foco nas tarefas

Evita que as tarefas se
acumulem

Aprende a dizer “não” a pedidos
que sabe que não pode alcançar
de forma realista

COMO RECONHECER A
COMPETÊNCIA NOS
TRABALHADORES

O empenho dos membros da
equipa é da maior importância
numa PME. Alguns estudos
relacionam o sucesso de um
projeto com os níveis de
comprometimento daqueles que se
dedicam a ele, como descrevemos
anteriormente,  a par do efeito de
retro-alimentação entre as duas
variáveis. Um estudo de Ameer et
al., em 2021, concluiu que as
personalidades dos colaboradores
estão ligadas ao quanto estão 
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EMPENHO

Evidências de autonomia do
trabalhador (o trabalhador
demonstra que é capaz de
realizar sozinho, sem estar
preso à (falta) diretrizes)

Adquire facilmente a
compreensão das regras e
normas que orientam a
organização (um “estudo
rápido”)

Alto nível de desempenho em
comparação com as
expectativas de base

Nível comprovado de apoio à
organização; expressa
satisfação ou orgulho em
relação ao seu trabalho;
recomendaria o seu trabalho a
outras pessoas

funcionários poderem não ser não
100% honestos nas respostas
devido à falta de anonimato. Por
outro lado, as respostas podem ser
surpreendentemente honestas,
fornecendo ao gestor algumas
informações sobre o nível de
satisfação e empenho dos
funcionários.

Algumas características básicas
que indicam que um trabalhador ou
candidato a um emprego é uma
pessoa empenhada são:

empenhados na sua profissão. Essa
fidelidade determina o quão bem o
funcionário executa um
determinado projeto, tornando o
empenho um elo direto com a
conclusão bem-sucedida de tarefas
e projetos.

Existem diferentes formas de
detectar o empenho nos
trabalhadores, sendo a primeira a
verificação das atitudes e
perspectivas descritas no ponto
anterior.

Outro exemplo para medir o
empenho no local de trabalho
consite na avaliação da “fidelidade”.
À semelhança dos questionários
que as empresas aplicam aos seus
clientes para avaliar a sua
fidelização, pode fazer-se o mesmo
relativamente aos trabalhadores. O
gestor pode colocar questões aos
membros da sua equipa como
“classifique de 1 a 10 seu nível de
satisfação com o seu trabalho” ou
“classifique de 1 a 10 a
probabilidade de aconselhar um
amigo próximo ou um membro da
família a trabalhar na nossa
empresa”, seguida(s) de uma
questão aberta como “por favor,
explique as razões de sua escolha”. 

Um risco inerente a esta iniciativa
consiste no facto de os 



orienta-a a melhorar cada vez
mais.
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EMPENHO

compreender o objetivo: saber
qual é o objetivo pessoal dos
colaboradores para uni-lo ao da
empresa. Com os objetivos
alinhados, será mais fácil
demonstrar a importância de
cada um dentro da estrutura
organizacional, fazendo com
que se sinta valorizado(a) e
comprometido com o trabalho.

reconhecer o valor de cada
pessoa: cada pessoa tem uma
habilidade específica.
Reconhecê-l e elogiá-la
transforma a rotina e motiva o
colaborador. Saber reconhecer
o valor que cada pessoa tem 

Os gestores que procuram melhorar
o seu nível de compromisso e o dos
seus colaboradores devem ter em
conta as seguintes necessidades:

COMO
DESENVOLVER A
COMPETÊNCIA

A seção a seguir ajudará a
compreender/verificar o
comportamento que as pessoas
empenhadas demonstram. Isso
permitirá destacar as pessoas
empenhadas do conjunto dos
trabalhadores. 

designar as pessoas certas
para o cargo certo: é
fundamental que o funcionário
esteja a trabalhar na área em
que se enquadra melhor.
Ninguém se dedica
completamente a um trabalho
de que não gosta, o que, se
acontecer, só diminuirá o seu
nível de empenho,
comprometimento.

tratar os colaboradores com
humanismo: este é um dos
passos mais importantes para a
motivação dos seus
colaboradores. É preciso ter em
mente que cada pessoa tem as
suas particularidades e tratá-las
de forma adequada, garantindo
uma comunicação forte e
eficaz.

tratar todos igualmente: um
grande passo a ser dado para
melhorar o empenho no
trabalho é ter em mente que,
independentemente do cargo,
todos os colaboradores
merecem ser tratados com
igualdade. Um funcionário não
deve sentir-se inferior aos
demais de forma alguma, pois
todos são essenciais para o 



mantê-lo atualizado através
de formação e capacitação
para que se familiar aize
com as ferramentas
disponíveis no mercado e
com a melhor forma de
utilizá-las, de modo que os
seus objetivos sejam
alcançados de forma
satisfatória. Importa
também investir no
desenvolvimento pessoal
para que esteja motivado
tanto dentro como fora do
trabalho. A formação não é
o desafio mais difícil, mas
manter os funcionários
emepenhados pode ser um
desafio.
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EMPENHO
bom andamento de uma empresa.

estar disponível: em caso de
dúvidas e conflitos dentro da
equipa, a melhor forma de os
resolver é estar ciente dos
motivos e ajudar a resolvê-los
com calma. Durante um
momento de crise ou
dificuldade, o líder deve ser uma
força orientadora.

fornecer feedback construtivo:
analisar o comportamento e dar
feedback construtivo aos
colaboradores é uma forma de
alinhar resultados e
profissionalismo para que fique
claro se o trabalho está a ser
bem desenvolvido. Isso 

estar atento às necessidades
dos colaboradores: muitas
vezes, os membros da equipa
precisam de ferramentas para
realizar o trabalho, e a sua
ausência pode afetar
diretamente a qualidade dos
resultados. As ferramentas
podem ser tão amplas quanto
boas condições de trabalho,
equipamentos, boa iluminação
ou ar respirável, mas também
aspetos mais específicos como
programas de formação ou
simplesmente conexão
humana.

estabelecimento de metas
exequíveis: é importarte usar o
bom senso ao estabelecer-se
metas - tanto para a equipa
como um todo quanto para
cada membro. Convém ser-se
realista e procurar sempre o
crescimento individual quando
elas forem alcançadas. Criar
metas irreais leva à
desmotivação e à criação de
crenças que podem limitar a
produtividade dos funcionários.

formar os trabalhadores:
independentemente do tempo
em que trabalhador se encontra
na empresa, é necessário 



Concluindo, o empenho é uma soft
skill tão importante para os
gestores quanto para os
funcionários. Eseencial para o
desempenho geral de uma
empresa, visando progredir,
alcançar os melhores resultados
possíveis e manter um bom
ambiente de trabalho com uma
equipa estável e satisfeita.

Um aspecto importante a ser
considerado ao abordar o empenho
é a necessidade de o manter num
nível sólido (não muito baixo, nem
excessivo) para colher benefícios
pessoais e organizacionais, como o
aumento de:

participação em atividades no
exterior: para manter o
empenho no trabalho, é
importante participar em
eventos externos, como visitas
de formação, comemorações
(como as pelo bom
desempenho da empresa), entre
outros. Atividades fora do
ambiente do dia a dia da
empresa contribuem para a
produtividade e para a
motivação da equipa.
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CONCLUSÕES

EMPENHO
também permite identificar os
pontos que precisam ser
melhorados. O objetivo do
feedback é desenvolver
comportamentos que são vistos
como bons e que devem ser
continuados.

incentivar os colaboradores: é
importante mostrar a
importância que cada um tem
dentro da empresa, lembrar as
metas a serem alcançadas e
demonstrar que cada ação
afeta outras áreas e qual o valor
das mesmas nesse processo. É
relevante estar-se aberto a
novas ideias e formas de fazer
o trabalho para que se sinta
mais liberdade e motivação
para alcançar as metas
establecidas.

oferecer um ambiente
agradável: importa lembrar que
os funcionários passam boa
parte do dia a trabalhar.
Portanto, para evitar a falta de
motivação e de empenho no
trabalho, deve oferecer-se aos
seus colaboradores um
ambiente agradável. Alinhado
com algumas das etapas
anteriores, o objetivo é fazer
com que os funcionários se
sintam o mais à-vontade
possível e gostem de vir
trabalhar.



(como a satisfação dos clientes) e
o impacto (por exemplo, maior
competitividade no mercado).

O passo inicial para aumentar o
empenho dos funcionários é a sua
demonstração po parte dos
líderes/gestores, desencadeando
um efeito indireto e repassando-o
aos demais membros da equipa.
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EMPENHO
produtividade

clientes e satisfação dos
mesmos

motivação dos colaboradores

uma força de trabalho estável

autonomia dos funcionários

o comprometimento dos
colaboradores com as normas e
regras

os níveis de desempenho

auto-identificação dos
funcionários com a organização

Para evitar altos níveis de rotação
de empregos, ou seja, o abandono
da empresa por parte de muitos
funcionários e antrada de novos, é
proficiente um bom nível de
empenho, já que se gerará
empresas mais robustas, no âmbito
de um conjunto  diversificado de
fatores positivos. Estes incluem o
envolvimento de recursos humanos
e abrange domínios como os bens
e/ou serviços criados, os resultados  
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Importância da colaboração e do empenho para
aumentar a criatividade
Consolidação da equipa
Equação de soluções para problemas de
empenho/compromisso

Propõe-se a aprendizagem de uma atividade chamada
método 3.6.5. A mesma foca-se na:

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Desenvolver, coletivamente, tantas ideias quanto possível
para um determinado problema
Promover o empenho e comprometimento para o
desenvolvimento de formas inovadoras e criativas na
resolução de problemas

OBJETIVO(S)

uma sala
6 folhas de papel  (com uma grelha específica)
canetas

MATERIAIS

60 minutos TEMPO

Gestores de PME GRUPO-ALVO
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Esta técnica, um brainstorming estruturado em grupo, foi
desenvolvida por Bernd Rohrbach, que a publicou
originalmente numa revista de vendas alemã,
Absatzwirtschaft, em 1968. Apesar de ser uma ferramenta
fortemente associada ao estímulo da criatividade e da
inovação, o método 6.3.5. implica o envolvimento, empenho e
responsabilidade conjunta da equipa na procura de novas
soluções e/ou na resolução de problemas. De facto, a
variável empenho – responsabilidade e comprometimento –
é essencial para que o método seja proficiente e diferenciado
das técnicas mais tradicionais de brainstorming.

O método 6.3.5 envolve todos os membros de um grupo
específico e compromete cada um com a atividade. Cada
membro é responsável por dar uma resposta, propondo
soluções e ideias que convirjam com os demais membros da
equipa. Efetivamente, a base de tal técnica é a crença de que
o sucesso do processo de geração de ideias ou de resolução
de problemas é determinado pelo grau de empenho e
comprometimento com as sugestões de cada um e com a
cultura e organização da empresa.

Resumidamente, o método 6.3.5. assenta na formação de um
grupo com 6 elementos, supervisionado por um moderador.
Todos os participantes devem escrever 3 ideias/propostas,
numa grelha específica, no prazo de 5 minutos. A cada cinco
minutos, o papel é distribuído por todos os participantes e as
ideias podem ser reutilizadas e trabalhadas em cima das
demais.

Assim, além do trabalho em equipa, é possível avaliar a
capacidade de cada colaborador na busca de soluções e
planos que atendam às regras estipuladas. A dinâmica
também mostra como as ideias podem evoluir e se tornarem
ainda mais criativas com a colaboração e empenho de todos
os participantes.

Propomos o uso do método 6.3.5. para um propósito
diferente da sua utilização habitual. Normalmente, o método
é utilizado para o desenvolvimento de novas ideias e,
sobretudo, quando são necessárias formas/soluções
inovadoras para resolver um problema. A nossa proposta
concilia a necessidade de soluções/ideias com o empenho
das pessoas nessa necessidade.

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO
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Esta atividade requer uma breve preparação, que consiste em
construir uma grelha conforme mostrado no exemplo. Deve
haver uma grelha para cada participante (seis, portanto).
Cada participante deve colocar três ideias na “sua” grelha e
cada grelha deve circular pelo grupo de modo a permitir
adicionar ou expandir/melhorar ideias já aí contidas.

SOBRE A ATIVIDADE

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES

1. Cada participante recebe uma folha de papel com uma
grelha vazia (3 colunas com 6 linhas cada).

2. Na primeira linha cada participante escreve 3 ideias para
resolver um problema.

3. Após 5 minutos, as folhas são passadas para a próxima
pessoa no sentido dos ponteiros do relógio.

4. Todos tentam desenvolver as ideias existentes e escrever
3 novas ideias.

5. As etapas 4 e 5 são executadas até que cada grelha seja
preenchida.

6. O grupo analisa, avalia e discute os resultados em
conjunto, refletindo sobre o comprometimento e empenho na
tarefa de cada elemento do grupo.
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ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO 
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Ter uma equipa empenhada numa PME tem um efeito direto
na qualidade do trabalho, serviços e produtos executados,
beneficiando a equipa, a empresa e os clientes. O empenho é
uma soft skill que é importante tanto para os gerentes quanto
para os funcionários. Um bom nível de empenho fortalece as
empresas ao nível do envolvimento dos recursos humanos,
dos seus outputs (produtos e/ou serviços), dos resultados
(como satisfação dos clientes) e do impacto (por exemplo,
um posicionamento competitivo no mercado).

Na nossa perspetiva, manter uma equipa unida e empenhada
na solução dos problemas da empresa é fundamental para o
seu sucesso. O empenho e compromisso pessoal com a
equipa é tão ou mais importante do que o comprometimento
individual com os objetivos da empresa. Esta atividade
permite-nos trabalhar três requisitos essenciais para o
sucesso de uma empresa: a resolução criativa de problemas,
a consolidação do espírito de equipa e o empenho e
compromisso pessoal e grupal e envolvimento com a cultura
e os objetivos da organização.

SOBRE A ATIVIDADE

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA 
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Criar um bom ambiente na empresa
Empatia na consolidação de equipas e do
empenho/compromisso 

Esta atividade designada por “O poder da empatia” potencia a
aprendizagem sobre a importância de: 

VISÃO GERAL 

O QUE VOU
APRENDER

Criar relações mais saudáveis através do
desenvolvimento da empatia
Potenciar o desenvolvimento de equipas mais
empenhadas/comprometidas
Estimular o empenho na resolução coletiva de problemas
humanos e relacionais

OBJETIVO(S)

uma sala
 folhas de papel
canetas

MATERIAIS

30-40 minutos TEMPO

TrabalhadoresGRUPO-ALVO 
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Uma das estratégias para desenvolver o empenho e
comprometimento das pessoas com a empresa consiste em
garantir um bom ambiente de trabalho, ou seja, em criar e
manter relações humanas saudáveis. Trabalhar o espírito de
equipa é um bom passo para esse objetivo. Os exercícios que
visam trabalhar abertamente as emoções e desenvolver a
empatia são apostas seguras nesse sentido.

Esta atividade, que estimula o desenvolvimento da empatia,
visa fortalecer o espírito da equipa para aprimorar o
relacionamento e a integração dos seus participantes de
forma aberta e transparente.

A eficácia das atividades e exercícios que visam integrar o
grupo depende, em parte, do quanto essas atividades e
exercícios estimulam o compromisso e o empenho das
pessoas.

Esta é uma atividade em grupo e requer predisposição dos
participantes. Deve ser desenvolvida “dentro de portas”, numa
sala adequada para o grupo-alvo (tamanho).

A atividade é baseada no anonimato. Cada participante é
informado de um problema que afeta outro elemento
(anónimo) do grupo. Diante do problema, o participante tenta
apresentar uma solução.

A atividade não requer preparação prévia. Consiste em propor
ao grupo a atividade conforme as instruções abaixo 

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

É necessário formar o grupo (numa sala reservada). 
Antes de iniciar a atividade, é útil informar o grupo de que se
procurará desenvolver o espírito de equipa e melhorar a
confiança e a empatia entre os seus membros.
O facilitador deve estar ciente de que existe um certo risco
nesta atividade: o eventual reconhecimento da pessoa
afetada pelo problema e/ou da(s) pessoa(s) que podem ser
responsáveis por ele. Se isso eventualmente acontecer, pode
criar-se uma situação confrangedora. Para evitar tal situação,
o facilitador pode sugerir ao grupo que refira o âmbito geral
do problema e não a situação específica.

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
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1. Pedir a cada membro do grupo que escreva numa folha de
papel, sem se identificar, alguma dificuldade/problema que o
esteja  afetar no trabalho.

2. Misturar todos os papéis dentro de uma caixa.

3. Solicitar a cada participante para retirar aleatoriamente da
caixa um pedaço de papel.

4. Cada participante lê o que está escrito no papel e propõe
uma solução.

5. O facilitador pode registar algumas propostas para
melhorar o ambiente relacional da equipa e da empresa ou
promover mudanças organizacionais para evitar/eliminar as
situações ou problemas apontados.

SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

Para desenvolver adequadamente as competências de
empenho/compromisso, existem alguns passos que os
gestores podem seguir. Esta atividade contribui para alguns
desses passos essenciais para potenciar o empenho dos
trabalhadores através do desenvolvimento do espírito de
equipa e da estimulação da empatia. Esses passos são: a)
conhecer as necessidades dos funcionários (por vezes
relacionadas as condições de trabalho, os equipamentos ou
simplesmente com as relações); b) fornecer feedback
construtivo (importante para construir comportamentos que
são vistos como positivos e que devem ser continuados) e c)
proporcionar um ambiente saudável (físico e socialmente, ao
nível das relações sociais).

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA
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ESCUTA ATIVA
Escuta ativa é a competência de
ouvir efetivamente uma mensagem,
indo além de simplesmente ouvi-la.
Ela está vinculada ao contexto mais
amplo de uma mensagem que está
a ser transmitida, incluindo os
elementos adicionais presenciais,
além da vocalização da mensagem.

A escuta ativa implica a atenção
prestada a todos os elementos
adicionais presentes durante a
comunicação, a fim de otimizá-la:
ao atuar como ouvinte ativo, o
recetor atentará efetivamente na
linguagem corporal do emissor, nas
suas emoções, mostrará interesse
genuíno na mensagem, evitará
julgamentos, evitará distrações,
fornecerá feedback relevante e
construtivo, fará perguntas
enfáticas para esclarecer dúvidas
permanentes ou possíveis mal-
entendidos e gerará momentos em
que pedirá a confirmação do
remetente, a fim de garantir que a
mensagem correta seja
efetivamente transmitida na sua
totalidade.

A escuta ativa transforma-se numa
competência importante sob o
guarda-chuva mais amplo da 

inteligência emocional; estando
diretamente ligada à empatia, esta,
posteriormente, relaciona-se com a
capacidade de olhar nos olhos do
outro e não deixar que as próprias
experiências e histórias de vida
executem julgamentos do
interlocutor durante o discurso. A
escuta ativa, em suma, significa
ouvir com todos os sentidos
focados na pessoa e na mensagem
que está a ser transmitida, inserida
num contexto mais amplo e
específico com o qual o ouvinte se
preocupa ativamente.

No âmbito do projeto FETRA, a
escuta ativa é a competência que
um líder de PME e/ou um gestor de
RH tem, ou adquire
conscientemente, para estar
distintamente em alerta para uma
mensagem que lhe seja transmitida
por qualquer um dos colaboradores
da empresa, a fim de garantir que a
mesma seja transmitida
adequadamente e que o remetente
tenha sido ouvido e respeitado.
Simultaneamente, potencia-se
facilmente, dentro da empresa, um
ambiente de “ouvintes ativos”.

Para ter sucesso como ouvinte
ativo, o recetor de uma mensagem
deve perceber que tal princípio de
comunicação pode, de facto, trazer 
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ESCUTA ATIVA
uma série de benefícios que vão
desde a melhoria no
relacionamento com amigos, pares,
colegas e clientes no âmbito da
empresa, à redução de conflitos
causados por falhas de
comunicação, sendo esta última
dimensão de suma importância
dentro de um ambiente de trabalho
saudável.
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OBJETIVOS E
RESULTADOS

Compreender o que é a escuta
ativa
Conhecer o enquadramento
conceptual da escuta ativa
Relacionar o conceito de escuta
ativa no âmbito mais amplo das
soft skills associadas
Reconhecer a importância da
escuta ativa no âmbito das
relações sociais e de trabalho
Ser capaz de transferir
conhecimentos sobre escuta
ativa para a prática,
particularmente na liderança de
PME e na gestão de RH.

OBJETIVOS: 

Identificar as especificidades
das características da escuta
ativa e configurá-las
intencionalmente
Aplicar técnicas de escuta ativa
para melhorar a comunicação
em geral
Aplicar técnicas de escuta ativa
para melhorar a comunicação
no ambiente de trabalho
Ser capaz de realizar técnicas
de escuta ativa durante a
gestão de RH, incluindo os
processos de recrutamento
Ser capaz de identificar a
escuta ativa em candidatos a
emprego durante os processos
de recrutamento.

RESULTADOS: 

ESCUTA ATIVA NO
CONTEXTOS DAS
PME 

A importância da escuta ativa no
contexto das PME está relacionada
com a boa comunicação e a
resolução de conflitos. O conflito é
algo expetável no ambiente de
trabalho, uma vez que o ambiente



ESCUTA ATIVA
organizacional é composto por
pessoas com opiniões e
personalidades diversas. Quando
comparado com as grandes
empresas, o conflito nas PME pode
ser significativo e devastador, uma
vez que pode atingir todos os
membros da empresa, ao mesmo
tempo, afetando o bem-estar e da
saúde das pessoas e colocando em
risco o desempenho e os
resultados. Assim, por maior que
seja a sinergia entre as equipas de
uma empresa, inevitavelmente, em
determinados momentos, haverá
algum tipo de situação conflitante.
É aqui que há a necessidade de
adotar medidas que visem resolver
as situações de conflito.

A escuta ativa é uma competência,
não sendo apenas uma habilidade
para atuar na resolução de
conflitos, mas antes, e
principalmente, útil para intervir no
sentido de os prevenir e/ou suavizar
os seus prováveis resultados.
Nesse sentido, pode ser vista como
uma medida profilática no
surgimento de conflitos graves.

outras pessoas é simplesmente
saber ouvir. Isso significa que,
mesmo que o recetor de uma
mensagem não concorde com o
que o emissor está a transmitir, ele
não deve perder de vista a
importância da escuta e do
resultado almejado da
comunicação, demonstrando
interesse pelo discurso. Isso
permite que o recetor ouça
enquanto verifica se compreendeu
efetivamente a mensagem mais
ampla, podendo assim concordar
ou discordar respeitosamente.

A escuta ativa transforma-se numa
competência que sustenta e conduz
a relacionamentos positivos e não
tóxicos, seja ao nível pessoal ou
profissional. Sobre este último
aspeto, mais relevante no contexto
do projeto FETRA, a escuta ativa
mostra aos colegas de trabalho,
pares e funcionários que eles são
valorizados, que os seus
contributos são consideradas e que
as suas ideias são aceites como
válidas, mesmo que diversas ou
opondo-se a outros. Dentro de uma
empresa este é um impacto muito
importante, levando a um ambiente
de trabalho positivo e sólido, e até
mesmo mais seguro, pois auxilia na
redução de stress e distrações,
conduzindo ao foco, à atenção e a 
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IMPACTO E EFEITOS

Um dos grandes códigos de
conduta para poder desenvolver
uma comunicação eficaz com 



É da maior importância que os
gestores das PME possuam
esta competência, uma vez que
irá criar um sentimento
globalmente positivo entre os
colaboradores, que irão ativar o
seu sistema de recompensas,
trabalhando assim com melhor
disposição, o que terá um efeito
direto no ambiente social da
empresa e, em última análise,
na sua produtividade

um melhor desempenho no
trabalho.

Em resumo, enquanto a escuta
ativa atua na redução ou prevenção
de conflitos, também ajuda a criar
bons relacionamentos, a
desenvolver empatia e a que se
tome consciência sobre a
importância de ouvir e ajudar o
outro em diversas situações de
trabalho.

Kawamichi, H et al (2015) relataram
que “o reconhecimento da escuta
ativa dinamiza o sistema de
recompensa e que a avaliação
emocional das experiências que
foram submetidas à escuta ativa
seria melhorada”. Considerando tal
abordagem, pode equacionar-se a
melhoria do ambiente de trabalho
das PME, sabendo que:

Alinhado com o impacto acima
mencionado, espera-se que o
efeito numa PME seja a
transformação numa equipa de
trabalho mais focada e
trabalhadores com sentimentos
mais fortes de recompensa por
parte dos empregadores.
Assim, evitam-se conflitos de
trabalho, nomeadamente os
baseados na falta de
abordagens participativas e na
falta de sistemas de
recompensa adequados;
embora seja importante um
sistema de recompensa devida
com base no ganho material,
também é importante
estabelecer um sistema de
recompensa baseado no
reconhecimento pessoal e
profissional, sendo esta
posteriormente veiculada, entre
outros, por meio da escuta
ativa;

Assim, os claros efeitos
positivos da escuta ativa e as
vantagens de desempenho
desta competência no dia-a-dia
de uma PME acontecem ao
nível de: um bom ambiente
social, a prevenção e a
resolução de conflitos, um
aumento da empatia e a
sensação de ser recompensado
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e, em última análise, os efeitos
positivos de tais resultados
aumentam o
comprometimento e a
produtividade no trabalho.

o aumento da desmotivação
dos colaboradores;
o surgimento e o aumento de
conflitos;
a ocorrência de uma força de
trabalho flutuante;
a diminuição da qualidade dos
resultados do trabalho;
a redução da produtividade da
empresa;
uma maior dificuldade de
relacionamento com o cliente,
levando assim a uma
diminuição da procura da 

qualidade do ambiente social
dentro da empresa, bem como na
insatisfação e no desânimo dos
trabalhadores, levando a resultados
de trabalho de menor qualidade e,
em última análise, a uma maior
flutuação do quadro de pessoal, o
que é fortemente penalizador para
as PME, obrigadas a formar
constantemente novos quadros
(embora os novos colaboradores
possam ser pessoas com
experiência técnica, terão sempre
de se adaptar à cultura e às práticas
organizacionais, o que pode levar
muito tempo ou até mesmo não ser
bem sucedido).

Em resumo, os riscos incorridos por
gerentes de PME que não possuem
competências ao nível da escuta
ativa são, entre outros:
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RISCOS

ESCUTA ATIVA

Seguindo as considerações
colocadas, acima, em 3.1, algumas
pesquisas sugerem uma estreita
ligação entre a segurança no
emprego (aqui considerada como a
manutenção do emprego e apoiada
pelo sentimento de bem-estar
“padrão” do funcionário) e a escuta
ativa. Kris et al (2021) afirma que
“as nossas descobertas sugerem
que em ambientes caracterizados
por mudanças generalizadas e
perda de emprego iminente, um
aumento na escuta ativa pode ter
um efeito cascata no aumento do
controle percebido e na diminuição
do IAT” (IAT: Insegurança Afetiva no
Trabalho). Nesse sentido, a escuta
ativa não se torna apenas
importante para o ambiente geral
dentro de uma PME, como também
se torna relevante enquanto fator de
manutenção de emprego (real e
percebido).

Assim, os riscos associados à falta
de domínio da escuta ativa por
parte dos gestores das PME podem
expressar-se na diminuição da 



empresa por parte dos atuais
e potenciais clientes; de
acordo com Min et al (2021),
“A escuta ativa de um
funcionário desempenha um
papel crucial na recuperação
de uma relação deteriorada
com um cliente”.

determinantes para o futuro da
empresa, incluindo uma
responsabilidade maior como é a
contratação de pessoas.

Jonsdottir e Fridriksdottir (2020),
nos seus estudos sobre gestores,
afirmam que “os dados revelam
atitudes positivas em relação à
escuta ativa como importante
ferramenta de gestão. Além do
benefício organizacional, os
gestores experimentaram maior
sensação de bem-estar no trabalho.
Para eles, a escuta ativa demonstra
respeito e atenção focada”.
Tendo isso em mente, é possível
identificar uma dupla camada da
escuta ativa no âmbito do processo
de recrutamento:

1) O gestor (no seu papel de
recrutador) tenderá a procurar as
soft skills dos candidatos, como a
escuta ativa, e, claro, a valorizá-las
mais, quando comparado com
candidatos que não as possuem.
Neste caso, a tendência será
procurar candidatos com
capacidade de escuta ativa, pois o
empregador reconhece previamente
a sua importância;

2) Numa outra perspetiva, a escuta
ativa acaba por ser uma poderosa
'ferramenta' no próprio processo de
recrutamento, pois, durante a 
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IA escuta ativa nas PME e enquanto
competência dominada pelos
gestores é de suma relevância. A
investigação anterior, bem como os
resultados da investigação do
FETRA (nomeadamente a realizada
no âmbito da definição da
ferramenta de autoavaliação em
soft skills de recursos humanos),
mostraram que, nas PME, os
gestores (diretores “gerais”) são
muitas vezes também responsáveis
pelo processo de recrutamento, e
que, mesmo terceirizado, o
recrutamento de recursos humanos
ainda depende muito das decisões
do gestor (em alguns casos o único
recurso humano da empresa até o
momento da contratação dos
recém-chegados). Portanto, as
características do gestor, as suas
hard skills e soft skills, serão 

ESCUTA ATIVA NO
PROCESSO DE
RECRUTAMENTO



manter a atenção no emissor
fazendo com que ele se sinta
seguro quanto à atitude do
ouvinte, garantindo assim uma 

A escuta ativa enquanto
competência pode ser efetivamente
treinada, pelo que, o primeiro
aspeto que o empregador precisa
reconhecer é a sua importância e
estar recetivo para incorporá-la
através do treino e da prática. Neste
ponto destacamos alguns aspetos
fundamentais da escuta ativa,
enquanto a seguir, no ponto 5,
apresentaremos alguns tópicos
sobre como tais aspetos podem ser
postos em prática.

Os fundamentos da escuta ativa
são, entre outros:

melhor compreensão da
mensagem e que a mesma está
a ser transmitida na sua
totalidade;
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DO QUE PRECISA O
EMPREGADOR

pentrevista de emprego, o
recrutador estará a ouvir ativamente
o entrevistado, aproveitando ao
máximo a experiência e o próprio
candidato, podendo descobrir
melhor as suas expectativas, os
seus desejos, os seus medos e
fragilidades, ou seja, o seu amplo
potencial para a vaga, facilitando
assim a escolha do(s) candidato(s)
mais adequado(s).

ouvir atentamente; ou seja,
manter o foco e evitar
pensamentos diversos sobre o
assunto e sobre a mensagem
que está a ser transmitida

não realizar outras atividades,
nomeadamente envolver-se em
atividades altamente distrativas
(como usar o telefone)
enquanto ouve alguém, e evitar
bocejar e olhar visivelmente
para a hora, pois estes dois atos
afetam severamente a boa
comunicação de forma
negativa;

não escute seletivamente
apenas trechos do discurso
considerados atrativos; por
exemplo, focar-se apenas em
elementos agradáveis   do
discurso, ao mesmo tempo em
que recusa partes imbuídas de
críticas ou que não atendem às
expectativas prévias do ouvinte
sobre o discurso;

procure encarar o interlocutor
demonstrando empatia; isto é,
tente sentir como ele está 



Os gestores que conseguirem ser
ouvintes ativos perceberão que, de
facto, isso pode trazer uma série de
benefícios que vão desde a
melhorá-la no relacionamento com
colegas de trabalho, pares,
funcionários e amigos, mas
também com os clientes da
empresa, reduzindo assim os
conflitos causados por falhas de
comunicação.

A escuta ativa não é uma
capacidade inata, mas sim uma 

uma competência que pode ser
treinada e desenvolvida. Assim,
permite uma melhoria consciente
pelo usuário.

Num contexto real, um exemplo
pode ser dado ao questionar um
funcionário, simplesmente por meio
de uma conversa, sobre as suas
maiores áreas de conforto e
desconforto na empresa. Após a
indagação, o gestor pode tentar
compilar os resultados e depois
apresentá-los ao pessoal inquirido
juntamente com um conjunto de
medidas aplicáveis para obter
conforto e aliviar o desconforto.
Confrontar o funcionário com a
posição do gestor em relação a
essas duas dimensões permitirá ao
gestor compreender melhor até
onde sua escuta ativa tem sido
efetiva, considerando os elogios e
as críticas do colaborador.

O exemplo acima é baseado num
dos princípios mais relevantes da
escuta ativa: a produção de
feedbackadequado, apropriado,
positivo e construtivo. Assim, outro
exemplo, possivelmente mais fácil
de implementar, seria a introdução
na empresa do feedback como
sistema, visando tanto momentos
oficiais, como reuniões, mas
também momentos rotineiros e
informais.
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COMO SABER SE SE POSSUI A
COMPETÊNCIA

ou pode estar a sentir-se
sobre o assunto;

ao ouvir, evite juízos de valor
baseados na (sua) própria
experiência;

no caso de estar ocupado com
outros compromissos,
comunique sempre com
antecedência, tentando adiar a
conversa (é melhor do que
parecer nervoso, inquieto ou
apressado);

não tente terminar os
pensamentos e vocalizações do
emissor antes que ele o faça.



De facto, muitos problemas ou
ideias importantes e ótimas
sugestões surgem durante um
momento de pausa para o café ou
da conversa paralela durante uma
tarefa rotineira. Se a equipa (gestor
e funcionários) for treinada para
considerar e fornecer feedback
positivo, aumentam as chances de
se considerar informações
relevantes em vez de as perder.

Finalmente, a melhor maneira de
praticar a escuta ativa é ouvir mais
(e melhor) e julgar cada vez menos.
Ao ouvir alguém, seja a expressar
uma opinião ou a transmitir outras
mensagens (informações técnicas,
etc.), há uma tendência a julgar: a
linguagem, o conhecimento, o
assunto, as intenções, etc.. Ao
permitirmos que tal condicione a
nossa escuta, perderemos o foco e
deixamos que afete a nossa
capacidade de “ver o quadro geral”,
isto é, o nosso discernimento para
assimilar a mensagem completa
que está a ser transmitida, ou seja o
que está por trás e para além das
palavras verbalizadas.

Durante o processo de
recrutamento será da maior
importância transmitir aos novos
membros da equipa o conjunto de
competências desejadas. Portanto,
deve-se esclarecer os candidatos
que a empresa valoriza as suas
competências de escuta ativa e que
deseja que essa capacidade seja
maximizada. Como já foi referido
antes, a escuta ativa é uma
competência ativa na prevenção e
resolução de conflitos. Assim, para
abordar tais competências nos
funcionários, os gestores de RH
devem indicar os requisitos de
escuta ativa no próprio anúncio da
vaga e verificá-lo durante a
entrevista de emprego.

Uma vez efetivados os candidatos
como funcionários, as
competências de escuta ativa
podem ser verificadas e
acompanhadas usando os sistemas
de feedback mencionados acima;
por exemplo: quão bom, preciso,
aplicável e apropriado é o feedback
dado por um trabalhador a chefes,
colegas e pares? Esse
feedbackcontribui positiva e
harmoniosamente ou conduz à
desestabilização e ao conflito?
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COMO RECONHECER A
COMPETÊNCIA NOS
TRABALHADORES



Também é importante lembrar que
a escuta ativa muitas vezes pode
tornar-se relevante num “contexto
de abertura”. Nesse contexto, quão
solidário é o funcionário em relação
à outra pessoa? Tenta-se descobrir
as razões por detrás da abertura
para agir positivamente sobre elas?
Ou assume-se uma posição
contrária, por exemplo, culpando e
julgando? 

O ponto seguinte, “5. Como
desenvolver a competência”, irá
ajudar a compreender o tipo de
reação que um ouvinte ativo
desenvolve, trazendo pistas e dicas
importantes, do ponto de vista
comportamental, para melhor
direcionar os seus funcionários e
colegas de trabalho como ouvintes
ativos.
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Para desenvolver adequadamente
competências de escuta ativa, os
usuários intencionais podem
recorrer às seguintes técnicas e
treiná-las o máximo possível em
todos os contextos da vida 

COMO
DESENVOLVER A
COMPETÊNCIA  

Conduza a sua mente: sempre
que estiver num diálogo ou
ambiente de comunicação
semelhante e perceber que os
seus pensamentos estão a
afastar-se do lugar ou assunto,
pode esforçar-se para manter o
foco no interlocutor e no
conteúdo da mensagem que
está a ser transmitida;

Evitar distrações: em linha com
o passo anterior, este baseia-se
em decisões particulares,
nomeadamente, evitar
distrações e interrupções
durante um diálogo, como o uso
de telemóveis, verificar/ler e-
mails, iniciar ou acompanhar
conversas paralelas, etc.. Por
mais que não pense assim, tudo
isso tem influência na forma
como interage com as pessoas
e com o ambiente ao seu redor

Para desenvolver adequadamente
competências de escuta ativa, os
usuários intencionais podem
recorrer às seguintes técnicas e
treiná-las o máximo possível em
todos os contextos da vida
quotidiana, como a família, a vida
social, o trabalho, o lazer, entre
outros.

Técnicas de escuta ativa:



Portanto, é importante entender
como essa interferência acontece
e não se deixar levar por ela;

pessoa está a dizer,
examinando-o diferentes
formas;
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ESCUTA ATIVA
Demonstre interesse genuíno:
interessar-se genuinamente
pelo que o seu interlocutor está
a dizer é de extrema
importância, assim como
demonstrá-lo –  tente deixá-lo à
vontade, reaja à mensagem que
está a ser transmitida usando
expressões positivas, incluindo
linguagem não verbal (como um
sorriso afirmativo ou balançar a
cabeça) e contacto visual. Estas
ações irão aumentar os níveis
de conforto e apoiar a
comunicação da mensagem
desejada;

Preste atenção aos elementos
mudos: “ouvir” os elementos
mudos significa prestar atenção
ao que não está a ser
verbalizado. Significa prestar
atenção ao que a outra pessoa
também está a transmitir por
meio da linguagem corporal,
para que seja possível entender
com profundidade o que ela
quer dizer. A escuta ativa
também significa interpretar a
linguagem não verbal do
interlocutor. Nesse sentido, é
importante que se trabalhe para
entender efetivamente o que a 

Não julgue: quando estiver
numa conversa no trabalho,
evite a tentação de julgar ou
tirar conclusões precipitadas
sobre o que está a ser dito no
momento. Adote uma postura
de compreensão e de quem
está disposto a ajudar e a
encontrar as soluções ideais
para resolver qualquer tipo de
problema ou conflito que esteja
a acontecer. Tal
comportamento irá potenciar a
confiança das pessoas e
tenderá a melhorar ainda mais a
sua capacidade de se conectar
e de ouvir ativamente os seus
pares;

Pergunte de maneira adequada:
uma forma de saber e
demonstrar que está realmente
a ouvir e a prestar atenção ao
que está a ser dito é perguntar.
Portanto, quando estiver num
diálogo, não hesite em fazer
perguntas para esclarecer a
mensagem que está a ser
transmitida e também para
garantir à outra pessoa que a
mensagem foi real e
verdadeiramente assimilada da
maneira correta. Isso também 



A noção de que as soft skills são
inatas e não podem ser treinadas
não poderia ser mais desadequada,
não estando sequer em
consideração. Assim como as hard
skills, as soft skills podem ser
devidamente identificadas e
avaliadas numa pessoa e ainda
serem treinadas por meio de
sistemas de formação/capacitação
adequados (cursos, palestras,
prática e leitura, entre outros).

Tendo isso em mente, a escuta
ativa pode ser utilizada como uma
competência importante para
melhorar o ambiente de trabalho
dentro das PME, visando a
prevenção e a resolução de
conflitos e apontando níveis mais
baixos de stress no trabalho e um
aumento concomitante da
manutenção no/do emprego e dos
níveis de produtividade. A
importância da escuta ativa e os
seus benefícios são indubitáveis,
não só ao nível da
gestão/comando, das chefias, mas
também ao nível geral das equipas
de trabalho, como forma de
potenciar melhores práticas e
trabalhadores realizados.
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ESCUTA ATIVA
CONCLUSÕESajudá-lo-á a obter mais

informações sobre o assunto, o
que beneficiará todo o processo
de comunicação.

Ativar a empatia: tentar
entender as necessidades,
motivações, expectativas,
valores, etc. de outras pessoas,
irá ajudá-lo compreendê-los
melhor, trazendo benefícios
claros não só ao nível social,
mas também ao nível do
trabalho, uma vez que pode
contribuir mutuamente para o
trabalho e para o
desenvolvimento profissional
de cada um;

Fornecer feedback adequado: já
explicado anteriormente, o
feedback deve ser baseado
numa avaliação genuína do
contexto da conversa; deve ser
claro, positivo e construtivo;

Crie momentos de retroação:
tente resumir o que está a
entender durante uma conversa
e peça confirmação. Isso
permite esclarecer mal-
entendidos, ao mesmo tempo
em que diz ao interlocutor que
está atento, aumentando a
compreensão mútua.



circular: um bom ambiente de
trabalho causa grandes taxas de
fixação, o que aumenta a
produtividade, e o que, por si,
aumenta a fixação, e esta produz
um bom ambiente de trabalho.
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ESCUTA ATIVA

 Fique atento ao momento da
comunicação; evite distrações;
envolva-se genuinamente com
seu interlocutor; observe
aspetos não vocalizados; faça
perguntas esclarecedoras;
tente colocar-se no lugar do seu
interlocutor e assegure-lhe a
sua atenção à conversa.

Fazer julgamentos

Para seguir um padrão de escuta
ativa, algumas atitudes específicas
devem ser promovidas, enquanto
outras devem ser evitadas:

a) Atitudes a promover:

b) Atitudes a evitar:

No âmbito do projeto FETRA, a
escuta ativa torna-se relevante, pois
a observância desta competência
por parte dos líderes das PME, e
das responsabilidades ao nível dos
RH, será necessária para o sucesso
do relacionamento mais alargado
dos funcionários da empresa,
apoiando assim um sólido – e
produtivo – ambiente de trabalho,
implícito na fixação de
trabalhadores, aspeto que sustenta
uma reação em cadeia positiva e 
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A importância da escuta ativa numa comunicação
proficiente 
Exercitar a escuta, a concentração e a memória 

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Compreender a dinâmica da escuta ativa nos diálogos e
desenvolver competências de escuta ativa
 Verificar a importância de escutar atentamente para reter
informação 
Apreender a repetição como reforço da memória

OBJETIVO(S)

uma sala ou um espaço exterior 
uma folha de papel
uma caneta 

MATERIAIS

15-20 minutosTEMPO

Trabalhadores GRUPO-ALVO



77

Esta é uma atividade de grupo e requere (apenas)
predisposição e boa disposição por parte dos participantes.
Pode ser desenvolvida quer em espaços interiores, quer em
espaço exteriores; não requer qualquer contexto formal. A
sala de pausa (caso exista na empresa) é um bom espaço
para se desenvolver esta atividade. 

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

Esta atividade requere uma pequena preparação prévia: a
escolha de um tema/tópico  e o registo (escrito) de algumas
palavras relacionadas. Por exemplo, se tomarmos o tema
“Mar”, podemos registar, para sugerir ao grupo, um conjunto
de palavras como as seguintes: sol, barco, marinheiro, praia,
boia, pescador, verão, brisa, peixe, iate, oceano, nomes de
mares (Mediterrâneo, Báltico, ...) ou de oceanos (Atlântico,
Pacífico, ...), gíria de navegação, etc..  

Embora o desenvolvimento da atividade não exija
formalidade, é necessário formar um grupo ou aproveitar
uma situação em que as pessoas da equipa estejam
“naturalmente” juntas (por exemplo, numa pausa do
trabalho). A formação do grupo (intencional) pode ser
despoletada a partir de um convite encetado à equipa para
uma reunião numa sala, onde as pessoas se possam
confortavelmente instalar. 

Antes de começar a atividade, é útil informar o grupo que se
vai testar e exercitar a escuta ativa e as capacidades de
memória dos participantes. 

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
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ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

Após formar o grupo (ou estar com o grupo) e de uma
explicação breve sobre o propósito da atividade, comunica-se
ao grupo (ler) a lista de palavras previamente preparada. 

Deve repetir-se as palavras algumas vezes, omitindo
propositadamente uma das palavras que de forma mais óbvia
se associa ao tema escolhido. Por exemplo, no tópico “Mar”,
pode escolher-se um conjunto de palavras como: sol,
marinheiro, praia, boia, pescador, verão, etc. Pode ainda
repetir-se nomes de mares e/ou oceanos várias vezes. Por
seu turno, deve acautelar-se a omissão de uma palavra óbvia
na associação: barco.



78

Após terminar a narração  das palavras, reserva-se 5 minutos
para discutir algum tópico não relacionado. Em seguida,
pede-se aos participantes que indiquem que palavras
estavam na lista e qual não estava, enquanto se revê a lista
de palavras.
É esperado que muitos dos participantes invariavelmente
afirmem ‘barco’ como constante da lista. Além disso, espera-
se que a maioria das pessoas se lembre das palavras que
foram repetidas.

SOBRE A ATIVIDADE
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IMPLEMENTAÇÃO
(CONT.)

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA

Um dos grandes códigos de conduta para poder desenvolver
uma comunicação eficaz com outras pessoas é
simplesmente saber ouvir. A escuta ativa ajuda a criar bons
relacionamentos, a desenvolver a empatia para conscientizar
sobre a importância de ouvir o outro, ajudar o outro nas mais
diversas situações de trabalho e prevenir/reduzir conflitos em
todas as organizações humanas.
A importância da escuta ativa no contexto das PME está
relacionada com a boa comunicação. O efeito numa PME é
transformá-la numa equipe de trabalho mais focada, com
trabalhadores que se sentem recompensados por parte dos
empregadores. Assim, os claros efeitos positivos da escuta
ativa e as vantagens de desempenho desta competência no
dia-a-dia de uma PME acontecem ao nível do bom ambiente
social, prevenção e resolução de conflitos, aumento da
empatia e do sentimento de ser recompensado; em última
análise, os efeitos positivos de tais resultados aumentam o
comprometimento e a produtividade no trabalho.
A escuta ativa não é uma capacidade inata, mas sim uma
competência que pode ser treinada e desenvolvida. A
atividade apresentada é uma proposta nesse sentido. Se, por
um lado, se desenvolve a competência individual
(estimulando a capacidade de ouvir, memorizar, concentrar-
se), por outro, desenvolve-se o espírito de equipa e um
ambiente social saudável.



CA
DE

IA 
DE

 PE
NS

AM
EN

TO
S  

79

Um exercício de escuta ativa que envolve grupos com
vários membros 
Uma atividade de trabalho de equipa (consolidação) 

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER 

Desenvolver a capacidade de ouvir com atenção e
conectar pensamentos a fluxos de ideias
Desenvolver a capacidade de sintetizar

OBJETIVO(S)

uma salaMATERIAIS

2Variável de acordo com o tamanho do grupoTEMPO

TrabalhadoresGRUPO-ALVO
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Esta atividade incide em duas dimensões fundamentais
envolvidas na escuta ativa: parafrasear e resumir. A primeira
consiste em repetir, com palavras próprias, as informações
recém-recebidas; a segunda consiste em apresentar, de
forma abreviada, as principais ideias expressas, incluindo
sentimentos. Portanto, é importante ouvir atentamente para
reformular e resumir as informações comunicadas. Este é um
exercício que visa, justamente, desenvolver essas duas
dimensões da escuta ativa.
Uma vez assente numa cadeia de pensamentos, esta
atividade visa também potenciar alguma criatividade, pois os
participantes, para além de ouvirem atentamente o que foi
dito, parafraseando-o e resumindo-o, são desafiados a juntar
as suas ideias às anteriores, de forma sucessiva.
Esta é uma atividade em grupo e requer predisposição por
parte dos participantes. Deve ser desenvolvido em espaço
interior, numa sala adequada para o grupo-alvo (tamanho).
A atividade não requer preparação prévia. Consiste em propor
ao grupo um tema, sendo que a conversa decorre e
desenvolve-se em torno do mesmo.

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

Esta atividade consiste em propor um tema ao grupo e sobre
qual se desenvolverá uma conversa. Esta atividade não
preparação específica, embora se possa pensar,
antecipadamente, num tópico específico para propor ao
grupo. O tema a ser proposto pode ser um problema
identificado na empresa, uma proposta de inovação, sobre a
cultura da empresa, aspetos relacionados com a equipa, etc.
É necessário formar o grupo e instalá-lo numa sala.
Antes de se iniciar a atividade, é útil informar o grupo que
vão-se testar capacidades/competências de escuta ativa.

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
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Após a formação do grupo e de se explicar brevemente o
objetivo da atividade, sugere-se o tema sobre o qual a equipa
deve falar/conversar.
Uma primeira pessoa é convidada a falar por 1-2 minutos
sobre o tema escolhido.
Uma segunda pessoa resume o que foi dito pela primeira e
acrescenta os seus próprios pensamentos sobre o assunto.
Uma terceira pessoa faz o mesmo, e assim por diante.
Esta cadeia continua no grupo, onde cada pessoa deve
primeiro resumir o que foi dito antes de si e depois
acrescentar os seus pensamentos/as suas ideias sobre o
assunto.

SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
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RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA

TA importância da escuta ativa no contexto das PME está
relacionada com a boa comunicação. Espera-se potenciar
uma equipa de trabalho mais focada, com trabalhadores com
sentimentos mais fortes de recompensa por parte dos
empregadores. Assim, os claros efeitos positivos da escuta
ativa e as vantagens de desempenho desta competência no
dia-a-dia de uma PME acontecem ao nível do bom ambiente
social, da prevenção e resolução de conflitos, do aumento da
empatia e do sentimento de ser recompensado; em última
análise, os efeitos positivos de tais resultados aditam o
comprometimento e a produtividade no trabalho.
Ouvir atenta e ativamente é uma competência a ser
desenvolvida para garantir uma comunicação eficaz num
grupo ou na empresa. A capacidade de ouvir, interpretar e
comunicar o que foi dito é um exercício de racionalidade e de
empatia (em compreender o que o outro disse e não
deturpar). A potenciação de uma boa comunicação, que
envolve uma compreensão efetiva do que o outro diz, é uma
forma eficiente de resolver/evitar problemas e conflitos –
dimensão relevante para o bom funcionamento das
empresas. Esta atividade é uma contribuição nesse sentido.



FLEXIBILIDADE E CRIATIVIDADE

A flexibilidade é a competência de
nos ajustarmos à mudança a curto
prazo de forma rápida e calma, no
sentido de se lidar eficazmente com
problemas ou tarefas inesperadas,
e de se encontrar soluções para
problemas com os quais nos
defrontamos. A flexibilidade
envolve uma atitude aberta e
centrada na equipa e a manutenção
de um forte sentido de identidade e
propósito.  

Do ponto de vista físico,
flexibilidade é a capacidade de uma
articulação ou série de articulações
se moverem através de uma gama
de movimentos sem restrições e
sem dor, que pode ser influenciada
pela mobilidade dos tecidos moles
em torno das articulações. Quando
dizemos tecidos moles, estamos a
falar de ligamentos, músculos,
cápsulas articulares, pele e
tendões. A flexibilidade é essencial
tanto para o corpo como para a
mente. 

As PME estão muitas vezes perante
novos desafios. Por isso, a
flexibilidade é uma competência
importante para todos os
trabalhadores das PME, uma vez
que precisam de reagir 

eficientemente a estes desafios. Ao
tratar uma PME como um
organismo vivo e ao combinar
flexibilidade física e mental, os
trabalhadores podem evitar "lesões"
complexas: tanto para si próprios
como para a sua empresa.

A criatividade é o uso da
imaginação ou ideias originais para
criar algo alternativo e novo, para
ver as coisas de uma perspetiva
diferente ou para pensar fora da
caixa. Ser criativo no trabalho
significa geralmente assumir riscos.
Há dois conceitos em relação à
criatividade que vale a pena
mencionar: pensamento criativo e
resolução criativa de problemas.
Um pensador criativo apresenta
ideias que são inteiramente únicas.
A resolução criativa de problemas
refere-se à apresentação de novas
ideias sobre como resolver uma
questão que não necessariamente
típica. Embora muitos problemas no
local de trabalho tenham uma ou
duas soluções definitivas, as
pessoas criativas são capazes de
encontrar soluções refrescantes e
interessantes para os problemas,
examinando-os de forma original. A
resolução criativa de problemas
resultará, portanto, em soluções
que poderão ser completamente
novas e interessantes.
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DEFINIÇÃO



FLEXIBILIDADE E CRIATIVIDADE

A flexibilidade nos negócios é uma
vantagem para a maioria dos
empregadores, e os trabalhadores
que demonstram prontamente a
sua capacidade de responder
inteligentemente a um ambiente em
mudança são altamente valorizados
nas PME. Um trabalhador flexível
pode mudar planos ou ultrapassar
obstáculos imprevistos. Um
empregador pode encorajar esta
forma de pensar, deixando os
empregados decidirem sozinhos
certos aspetos do seu trabalho, por
exemplo, os seus horários e local de
trabalho, com características de
escritórios flexíveis. 

A flexibilidade do local de trabalho é
importante para as PME,
particularmente notado na recente
situação de pandemia. As
empresas têm de adaptar-se a
novas circunstâncias,
nomeadamente em relação a como
e quando o trabalho é feito. Uma
organização flexível, no que
respeita ao espaço de trabalho, é
uma das respostas aos novos
desafios.
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OBJETIVOS E
RESULTADOS

Definir flexibilidade física e
mental
Descrever as necessidades de
flexibilidade e criatividade nas
PME
Incrementar a flexibilidade e a
criatividade 
Melhorar o ambiente de
trabalho nas PME, criando um
local de trabalho flexível

Pessoal mais flexível, criativo,
saudável e feliz nas PME
Prontidão para situações
inesperadas, mudanças  e
novas circunstâncias
Locais de trabalho flexíveis 
Abordagem criativa ao/no
trabalho 
Melhor capacidade de
resolução de problemas para o
trabalho em equipa

OBJETIVOS: 

RESULTADOS: 

FLEXIBILIDADE E
CRIATIVIDADE NO
CONTEXTO DAS PME



expectativas é um bem valioso
tanto para empregadores como
para empregados.

Fomentar a capacidade de lidar
com situações inesperadas tem
benefícios em todas as facetas da
vida dos trabalhadores das PME,
tanto a nível profissional como a
nível pessoal. Por outras palavras,
uma organização mais flexível
potencia um negócio mais ágil, que
promove a colaboração e a
criatividade e se torna mais capaz
de navegar nas situações
inesperadas.

A criatividade num local de trabalho
flexível inclui eficiência e
produtividade. A criatividade
melhora o trabalho de equipa, a
capacidade de atrair e reter
empregados e aumenta o sucesso
na resolução de problemas.
Empregados e gestores beneficiam
da criatividade porque esta pode
conduzi-los, e por vezes à empresa,
a algo totalmente novo.

Os ambientes de trabalho que
promovem a criatividade são
aqueles que:
- são intelectualmente desafiantes
- oferecem recursos suficientes
- têm maiores graus de liberdade
- encorajam o pensamento inovador
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Um espaço de trabalho concebido
para proporcionar aos empregados
uma variedade de locais e formas
de trabalho diferentes. Quando
existe um espaço de trabalho
flexível, os trabalhadores decidem
qual o lugar que melhor se adequa à
tarefa que estão a executar, algo
que não é possível se estiverem
num espaço/organização inflexível,
por exemplo, sentados numa
secretária.

Outra resposta para enfrentar novos
desafios é ter uma disposição de
trabalho flexível. Isto proporciona
aos trabalhadores das PME a
liberdade de trabalhar onde, quando
e como quiserem, o que tem um
impacto na satisfação profissional
e na produtividade. Ser possível
moldar o dia de trabalho tendo em
conta as obrigações pessoais,
como deixar as crianças na escola
ou esperar por uma entrega
importante, permite atingir um
equilíbrio mais saudável entre
trabalho e vida pessoal e direcionar
a energia para onde é mais
necessária.

A flexibilidade nas PME é
especialmente importante em
indústrias céleres e dinâmicas,
onde a capacidade de responder a
eventos imprevisíveis e a 

FLEXIBILIDADE E CRIATIVIDADE
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- estão recetivos a novas ideias
- prestam apoio
- confiam nos seus empregados

Os gestores das PME podem
encorajar a criatividade e a
flexibilidade criando um ambiente
de apoio em que os trabalhadores
não tenham medo de partilhar
novas ideias. As PME que
promovem a criatividade e a
flexibilidade estão mais bem
preparadas para responder a
problemas complicados quando
estes surgem.

Criatividade e flexibilidade são
também ferramentas
importantes na tomada de
decisões e na resolução de
problemas. Os gestores de PME
podem encontrar alternativas e
novas formas de proceder, se
estiverem a pensar fora da
caixa. Ser criativo e flexível no
local de trabalho pode estender-
se a uma maior felicidade
também na vida privada.
Quando as pessoas estão
menos ansiosas no seu local de
trabalho, têm mais
probabilidades de alcançar um
equilíbrio saudável entre o
trabalho e a vida privada. E
também estar aberto a desafios
e mudanças no 

O trabalho nas PME é mais fácil de
gerir quando se trabalha com
membros de equipa criativos e
flexíveis, adaptáveis a mudanças
súbitas. Se os membros das PME
tiverem funções flexíveis dentro das
suas equipas, isso permitir-lhes-á
responder às mudanças mais
rapidamente e com menos stress.
Cada membro pode mais
facilmente cumprir objetivos, o que
significa que toda a empresa pode
evoluir e crescer desenvolvendo
novas competências para além das
que constam na descrição de
funções. 

FLEXIBILIDADE E CRIATIVIDADE

IMPACTO E EFEITOS

Há muitos benefícios em ser-se
criativo e flexível no trabalho. Os
gestores de PME precisam destas
competências para organizar o
trabalho diário da forma mais
eficiente, para motivar o pessoal a
trabalhar para melhores resultados,
para serem inovadores, para
seguirem as tendências modernas e
para implementar as melhores
práticas. É importante que os
gestores de PME tenham em conta
as competências e necessidades
específicas de cada trabalhador
para encontrar e sugerir a melhor
forma e o melhor estilo de trabalho.
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RISCOS

Permite que as empresas se
adaptem a circunstâncias
inesperadas.
Beneficia tanto o empregador
como os empregados.
Permite uma vida mais
equilibrada, onde os
empregados demonstram níveis
mais elevados de satisfação
profissional

local de trabalho prepara as
pessoas para estarem abertas a
novas experiências e a desafios
fora do local de trabalho. Estudos
sobre o tema mostram que ter um
horário flexível aumenta a
produtividade e os níveis de
satisfação dos empregados, e que
ser capaz de trabalhar
remotamente reduz os dias de
baixa por doença. Alguns gestores
temem que um afastamento das
habituais “9 às 5” possa prejudicar
as empresas. Mas, quando
mudaram para uma estratégia de
trabalho ágil, verificaram um
aumento da produtividade e no
envolvimento dos empregados. 

A introdução de uma política de
trabalho flexível também pode
ajudar a minimizar os custos. Com
menos empregados obrigados a
estar no escritório num
determinado momento, as PME
podem reduzir o espaço do
escritório. Em resumo, um local de
trabalho flexível:

Constrói um melhor trabalho de
equipa
Reduz o stress no local de
trabalho
Permite uma melhor resolução
de problemas
Torna os empregados mais
motivados e mais suscetíveis
de serem atraídos e retidos na
empresa

A criatividade não tem de ser
apenas uma questão de expressão
artística. Desenvolver novas
práticas, tornar um fluxo de trabalho
mais eficiente, ou encontrar uma
melhor forma de fazer as coisas,
são todos exemplos de
pensamento criativo. E quando se
trata de criatividade no local de
trabalho, podem ser estes os
resultados positivos:

FLEXIBILIDADE E CRIATIVIDADE

Quando falamos de flexibilidade,
devemos definitivamente ter em
conta que um local de trabalho
flexível requer confiança entre
empregadores e empregados, e a
autonomia para escolher onde e
quando fazemos o nosso melhor
trabalho. Contudo, os gestores não
podem permitir que um
compromisso de trabalho flexível se
torne uma oportunidade para que
outros tirem partido dele. É
importante estabelecer limites
claros e fazer valer direitos e
responsabilidades.
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Por um lado, os gestores das PME
têm de ter a certeza de que todas
as tarefas serão concluídas a
tempo e de que a qualidade dos
resultados será elevada. Só
trabalhadores responsáveis podem
fazer isto acontecer e é um risco ter
apenas pessoas criativas, mas não
responsáveis, numa equipa. Mas,
por outro lado, os gestores de PMEs
têm de compreender que os
trabalhadores que são
simultaneamente criativos e
flexíveis têm mais a oferecer do que
aqueles que só podem realizar uma
ou duas tarefas sob a supervisão de
um gestor. Ter empregados que
sejam criativos e flexíveis e estejam
dispostos a sair da descrição das
suas funções significa que há uma
redução de trabalho extra
desnecessário.

Um sentido de pertença é
fundamental quando se tenta
melhorar a flexibilidade e a
criatividade no local de trabalho. Se
todos os membros das PME se
sentirem parte da empresa e todos
eles estiverem a trabalhar para os
melhores resultados comuns, os
riscos de trabalhadores menos
flexíveis e menos criativos podem
ser reduzidos.

Formação específica e
compreensão mútua e confiança
podem ajudar as PME a identificar
onde e quando gestores e
trabalhadores precisam de se
ajudar e ajudar uns aos outros. Esta
lealdade e empenho devem ser de
ambas as partes - empregado e
empregador -, e só assim a
flexibilidade e criatividade servirão
para a realização das tarefas da
melhor maneira.

FLEXIBILIDADE E CRIATIVIDADE

FLEXIBILIDADE E
CRIATIVIDADE NO
PROCESSO DE
RECRUTAMENTO
As pessoas criativas e flexíveis são
muito procuradas por gestores e
empresas. Ajudam a estabilizar
situações quando surge uma crise,
mantêm objetivos exequíveis e
apoiam os colegas que necessitam
de aconselhamento ou ajuda. 
Criatividade e flexibilidade são
competências que podem ser
aprendidas. Os gestores podem
formar e praticar as competências
necessárias para ajudar outras
pessoas a tornarem-se mais
flexíveis e criativas no local de 



88

trabalho, para que, quando alguém
encontra um obstáculo no trabalho,
tenha as ferramentas necessárias
para lidar com ele de forma calma e
eficaz. 

Os empregadores estão a contratar
seres humanos, não robôs. Isto
significa que o envolvimento dos
empregados deve ser uma
prioridade máxima quando um
gestor recruta candidatos e avalia a
felicidade geral dos empregados
atuais. As empresas que não são
flexíveis podem estar a falhar na
atracão de mais candidatos.

Quando se trata de atrair os
melhores talentos, muitos
empregadores voltam os olhos para
a criatividade e flexibilidade no local
de trabalho. Como já vimos
anteriormente, permitir que os
empregados trabalhem à distância
pode aumentar a moral dos
empregados e reduzir os níveis de
stress. Além disso, um equilíbrio
trabalho-vida constrói confiança e
compromisso dentro do local de
trabalho, o que pode, de facto,
aumentar a produtividade. Analisar o estilo e as

preferências dos indivíduos. 
Elogiar o trabalho de um
empregado produtivo com mais
frequência, porque anseia por
um feedback. 

Uma gestão criativa e flexível das
PME proporciona aos trabalhadores
uma maior latitude sobre a forma
como alcançam os objetivos. Estes
gestores avaliam as necessidades
dos trabalhadores e fornecem
feedback, orientação e
reconhecimento individualmente
para otimizar o desempenho e os
resultados. 

Uma gestão criativa e flexível trata
os trabalhadores como indivíduos e
faz um esforço para acomodar
estilos e necessidades pessoais.
Um empregado pode exigir mais
estrutura nas suas funções e outro
pode funcionar melhor trabalhando
de forma independente. Os
gestores necessitarão
frequentemente de ajustar os
horários e à medida que se
concentram em alcançar as
prioridades da empresa.
As competências de gestão
criativas e flexíveis incluem:

DO QUE PRECISA O
EMPREGADOR

FLEXIBILIDADE E CRIATIVIDADE



Proporcionar tempo de libertação ao
pessoal das PME que são pais para
participar em eventos escolares.
Recompensar os funcionários que
fazem sugestões impactantes.

A gestão criativa e flexível oferece
modalidades de trabalho flexíveis que
normalmente incluem horários flexíveis.
Os empregadores com uma política de
horário flexível permitem que os seus
trabalhadores comecem e terminem o
trabalho conforme necessário.

Horários flexíveis de entrada e
saída
Trabalho a tempo inteiro a partir
de casa ou independência do
local
Escolha e controlo nos turnos
de trabalho
Trabalho a tempo parcial a
partir de casa
Turnos comprimidos ou
semana de trabalho
Oportunidade de interrupção de
carreira 
Tempo livre sem limite de
pagamento
Licença para cuidados
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COMO SABER SE SE POSSUI A
COMPETÊNCIA

Empregados criativos e flexíveis
trabalham com a ideia de atingir
objetivos, adaptando os esforços à
missão. Demonstram criatividade e
flexibilidade através de ações como
a aprendizagem de novo software
que irá aumentar a produtividade,
oferecendo-se para cobrir os
colegas quando não podem ir
trabalhar ou a fazer horas extra
ajudando-os com uma tarefa, ou
prestando atenção extra a qualquer
feedback que obtenham para
melhorar o seu desempenho no
trabalho (Doyle, 2020). 

A flexibilidade engloba um amplo
espetro de arranjos de trabalho,
incluindo o seguinte:

FLEXIBILIDADE E CRIATIVIDADE

COMO RECONHECER A
COMPETÊNCIA NOS
TRABALHADORES

É importante que os empregados
façam parte de uma equipa que
esteja disposta a ajudar-se
mutuamente numa situação
problemática. Os gestores podem
pedir a um candidato durante os
seus primeiros dias na empresa que
demonstre criatividade e
flexibilidade, dando-lhe algumas
tarefas onde possam oferecer
assistência aos colegas da
empresa. Por exemplo, isto pode
ser feito assumindo algumas das
suas tarefas, cobrindo um turno, 
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ou dando-lhes formação sobre algo
com que não estão familiarizados.
Isto fomenta um sentido de unidade
e apoio mútuo dentro da equipa, o
que, por sua vez, encorajará os
colegas a ajudar o recém-chegado
quando surge um problema
inesperado.

Funcionários criativos e flexíveis
demonstram soluções em vez de
queixas durante as reuniões e por
correio eletrónico. Estes não
respondem emocionalmente
quando as circunstâncias mudam
de repente para pior, antes
organizam os seus pensamentos,
de modo a apresentarem algumas
ideias diferentes para ultrapassar o
obstáculo.

É importante ter tempo para se
manter atualizado com as
últimas tendências do setor. É
fácil cair na rotina e estar
fechado a novas ideias,
especialmente quando alguém
é um veterano no campo. É
importante prestar atenção às
tendências e seguir o trabalho
daqueles que estão apenas a
entrar na setor. Os membros
das PME têm de permanecer
curiosos sobre novas
investigações e formas de
trabalho, especialmente se
estas ideias contrastarem com
a forma como estão atualmente
a fazer as coisas.

É importante praticar o
otimismo quando confrontados
com um problema. É natural 

4.  Seja otimista

5.  Manter a calma

6.  Planear com antecedência

7.  Ter uma forte rede de apoio

As competências necessárias para
alcançar a criatividade e
flexibilidade diferem consoante o
tipo de trabalho, mas há algumas
dicas gerais a ter em conta, como
as seguintes:

FLEXIBILIDADE E CRIATIVIDADE

COMO
DESENVOLVER A
COMPETÊNCIA
Para que uma pessoa se torne mais
criativa e flexível, pode seguir-se os
passos abaixo:

1.  Concentre-se nos seus valores
fundamentais

2.  Ter a mente aberta

3.  Desenvolver novos conjuntos de
competências 



que as pessoas se concentrem
mais no revés do que na
solução. Em vez disso, é
importante ver os potenciais
benefícios para as PME na
mudança de planos e procurar
responder com positividade.
Basicamente, reconhecer o
impacto que um acontecimento
inesperado pode ter numa
tarefa, mas dar prioridade à
procura de uma resposta para o
problema. É importante
considerar isto para manter o
bom humor da equipa.

pessoas ainda podem antecipar
novos desenvolvimentos antes
que estes aconteçam e ter um
plano de ação pronto para
enfrentar a ocasião. Por
exemplo, alguns
desenvolvimentos pessoais
podem ser vistos no horizonte,
tais como um novo bebé ou
uma mudança para uma nova
casa. O impacto destes
acontecimentos pode ser
pensado muito antes de
acontecerem.
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Se coisas imprevisíveis
acontecem, as pessoas
criativas e flexíveis podem
reagir de forma mais assertiva.
Uma mudança súbita pode ser
stressante, mas esse stress é
exacerbado pela sensação de
que as pessoas perderam o
controlo. Ao prepararem-se para
resultados imprevistos, as
pessoas podem manter melhor
o controlo sobre a situação e
uma melhor posição para lidar
com as consequências.

Ser flexível é uma questão de
preparação física e mental e
aceitar que as coisas vão
mudar. Embora seja impossível
esperar o inesperado, as 

A comunicação e a partilha de
expectativas também são
importantes. Se o
deslocamento diário está a
causar ansiedade, ou talvez as
pessoas tenham dificuldade em
lidar com as distrações de
trabalhar a partir de casa, é
importante comunicar e
partilhar a necessidade de uma
melhor solução. Por exemplo,
mudar o local de trabalho ou o
horário.

Quando as pessoas têm a liberdade
de serem flexíveis e criativas,
provavelmente acharão mais fácil
adaptar-se a novas formas de
trabalho, encontrar soluções para
os problemas e tomar melhores
decisões quando surgem questões
inesperadas.

FLEXIBILIDADE E CRIATIVIDADE



Em indústrias competitivas, a
criatividade é o que mantém as
empresas a avançar. Enquanto
aplicam o pensamento criativo, as
PME podem tornar os postos de
trabalho mais significativos. Os
criativos transformam os fracassos
em oportunidades de
aprendizagem.

A flexibilidade e a criatividade
podem melhorar a produtividade e a
eficiência, resolvendo problemas ou
obstáculos empresariais. Permitem
uma maior ligação interpessoal e
conduzem a uma maior lealdade,
produtividade e inovação.  As PME
podem procurar incrementar a
flexibilidade e a criatividade no seu
pessoal ou mesmo recrutar
funcionários novos, mais criativos e
flexíveis.
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É importante que os gestores das
PME compreendam os benefícios
da criatividade e da flexibilidade
para as empresas e para o
ambiente de trabalho. Um local de
trabalho flexível garante melhores
resultados nas empresas e um
pessoal mais feliz e saudável.
Incentivar e cultivar a flexibilidade e
a criatividade no local de trabalho é
uma situação vantajosa para todos.
É algo que ajuda toda a gente. As
empresas beneficiam da inovação
em termos dos seus resultados. Os
gestores tornam-se mais felizes,
mais empenhados, e obtêm uma
maior satisfação no trabalho. Da
mesma forma, os empregados são
mais capazes de fazer o seu
trabalho, de se exprimirem e de
descobrirem camadas adicionais de
paixão no seu trabalho.

A criatividade e flexibilidade nas
PME são importantes em indústrias
rápidas e dinâmicas onde as
empresas precisam de ser capazes
de responder a situações
imprevisíveis. Ao mesmo tempo, o
aumento da criatividade no local de
trabalho conduz a resultados
positivos. Isto inclui o aumento da
satisfação no trabalho e a redução
do absentismo. 

FLEXIBILIDADE E CRIATIVIDADE
CONCLUSÕES
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Procurar soluções alternativas
Desenvolver soluções criativas para problemas simples
Gerar estratégias alternativas e não-padronizadas

A atividade "The Torrance Test of Creative Thinking" (O Teste
de Torrance do Pensamento Criativo) irá contribuir para: 

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Testar o nível de criatividade
Avaliar as componentes de originalidade, fluência,
flexibilidade e elaboração.
Desenvolver estratégias alternativas
Maximizar os recursos
Praticar o pensamento lateral e a capacidade de elaborar
estratégias fora da caixa.

OBJETIVO(S)

Caneta
Papel

MATERIAIS

30-40 minutos. Esta é uma estimativa de tempo mínimo.
Obviamente, cada passo pode conduzir a discussão e
reflexão, pelo que pode acrescentar-se mais tempo.

TEMPO

Potenciais trabalhadoresGRUPO-ALVO
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Fluência. Competência de produzir ideias múltiplas e
diversificadas. É avaliado o número total de ideias
interpretáveis, significativas e relevantes geradas em
resposta ao estímulo.

Flexibilidade. Competência de ver e abordar situações
semelhantes de diferentes maneiras. É avaliado o número
de diferentes categorias de respostas relevantes.

Originalidade. Competência de produzir respostas
invulgares. A raridade estatística das respostas é avaliada

Elaboração. Capacidade de produzir detalhes
complementares à ideia principal. A quantidade de
detalhes nas respostas é valorizada.

Baseado no trabalho de J.P. Guilford (Alternative Uses Test) e
criado por Ellis Paul Torrance, o Teste de Torrance do
Pensamento Criativo é um teste de criatividade que
originalmente consistia em testes simples de pensamento
divergente e outras competências de resolução de
problemas, que foram classificados em quatro escalas:

SOBRE A ATIVIDADE

Os facilitadores devem implementar pelo menos duas tarefas
gráficas e duas verbais. A ideia é que cada pessoa complete
os exercícios de qualquer forma que lhe venha à mente e
pareça diferente do que qualquer outra pessoa faria.
O tempo limite deve ser de cerca de cinco minutos por
exercício. Desta forma, a criatividade é valorizada, porque
embora não seja um tempo ilimitado, há tempo para pensar
em estratégias alternativas. Noutros exercícios ou dinâmicas
em que é estabelecido um limite de tempo muito curto, a
criatividade não está realmente a ser testada, uma vez que a
pressão do tempo é um claro inimigo do pensamento criativo,
mas sim a produtividade. Ser produtivo não é o mesmo que
ser criativo.
Não há respostas certas ou erradas. Este exercício serve
apenas para medir a menor ou maior criatividade dos
indivíduos.

DESCRIÇÃO

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
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1. Completar os desenhos a partir das figuras seguintes.

SOBRE A ATIVIDADE

2. Descrever um novo desporto que ainda não existe.
Descreva-o incluindo como seria, por que razão as
pessoas gostariam dele, que regras teria, etc.

3. Seguir as instruções e desenvolver novos desenhos a
partir das figuras iniciais.

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
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4. Faça uma lista de todas as utilizações alternativas para
uma garrafa de plástico de 500cl. Quanto mais, melhor.

5. Fazer um desenho com cada círculo (abaixo).

SOBRE A ATIVIDADE

6. Diga como seria o seu dia de hoje se tivesse nascido
numa aldeia em África. Quanto mais detalhes, melhor.

7. Avaliação
Cada teste será classificado numa escala de 1 a 10, sendo
10 o máximo.

Estes testes não são individuais. Para os avaliar, é
aconselhável compará-los com os do grupo a que
pertencem (especialmente para avaliar a originalidade).
É aconselhável que a avaliação seja realizada no mínimo
por três pessoas diferentes ("juízes"). Cada "juiz"
classificará cada um dos testes de 1 a 10, de acordo com
os quatro critérios básicos definidos (fluência, flexibilidade,
originalidade e elaboração). A pontuação resultante será a
média das avaliações dadas por cada juiz.

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
(CONT.)



Critérios
Exercício

1
Exercício

2
Exercício

3
Exercício

4
Exercício

5
Exercício

6 Total Média

Fluência                

Flexibilidade                

Originalidade                 

Elaboração                
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Por avaliador:

SOBRE A ATIVIDADE

Quando falamos de criatividade, estamos também a falar de
flexibilidade tanto na forma como na substância. Tal é
conhecido como flexibilidade cognitiva e/ou comportamental,
e nos últimos anos tornou-se uma das competências mais
procuradas no local de trabalho, daí a ligação entre esta
atividade e o tema.

Os relatórios mais recentes do Fórum Económico Mundial
sobre as competências exigidas pelo mercado apontam
nesta direção, algo que quisemos salientar com a aplicação
de uma ferramenta especificamente concebida para
desenvolver a flexibilidade cognitiva.

A criatividade é importante nas organizações, mas é também
importante na vida quotidiana das pessoas. Os seus
benefícios são múltiplos e não apenas do ponto de vista da
produtividade ou da rentabilidade.

Nos últimos tempos, a criatividade tem estado centrada nas
possibilidades de vender mais e melhor. No entanto, a sua
utilidade vai muito além do consumismo. 

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
(CONT.)

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA
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SOBRE A ATIVIDADE

É evidente que uma empresa tem de se concentrar na venda
dos seus produtos e serviços em resposta às necessidades
em mudança dos seus consumidores ou clientes. Mas a
criatividade é também crítica do modelo estabelecido,
procura uma melhor forma de fazer as coisas, pensa em
melhorar a vida dos outros, bem como a própria vida.

Do ponto de vista da rentabilidade, a criatividade é um
instrumento profícuo para gerar novas ideias; um valor nas
organizações. Num ambiente cada vez mais competitivo e
inovador, a criatividade dos indivíduos e das equipas é
essencial para que as empresas se mantenham competitivas.
Incentivar a criatividade nas PME pode atingir novos níveis de
sucesso; mas também pode melhorar o ambiente de trabalho
ou ajudar a ultrapassar limites.
O principal benefício de uma PME em fomentar a criatividade
dos seus empregados é a melhoria competitiva e a
sustentabilidade a longo prazo do projeto. Também facilita a
geração de inovação, ou seja, a implementação dessa
criatividade no mercado e, assim, satisfazer necessidades do
mercado.
Mas tem também um impacto positivo na motivação dos
trabalhadores. A participação faz com que os empregados
cresçam pessoal e profissionalmente, aumenta a sua
fidelidade à empresa, melhora as relações entre colegas, etc.
Pode mesmo ser uma forma de tornar o dia de trabalho mais
divertido e menos stressante.

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA
(CONT.)
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Como estimular a criatividade
A importância do exercício da criatividade para expandir e
melhorar novas ideias

Aprenderá sobre uma atividade chamada S.C.A.M.P.E.R. que
ensina: 

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Estimular a criatividade
Melhorar e expandir novas ideias

OBJETIVOS

sala
quadro
caneta 

MATERIAIS

390 minutosTEMPO

Potenciais trabalhadores GRUPO-ALVO
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S.C.A.M.P.E.R.[1] é um instrumento de apoio à produção de
novas ideias. Este exercício para estimular a criatividade é
um bom instrumento para melhorar e expandir ideias. Ajuda a
visualizar diferentes ângulos de um tema inicial
(ideia/projeto) no sentido de o compreender de uma forma
completamente diferente e inovadora.

Cada letra da sigla refere-se a um processo específico. 

SUBSTITUIR: para descobrir ideias/objetos alternativos em
vez da ideia/objeto existente 
[O que se pode trocar desta ideia por algo diferente?]
COMBINAR: formar ideias inovadoras através da combinação
de várias ideias desconectadas. 
[Que elementos desta ideia podem ser combinados para a
eficiência?]

ADAPTAR: utilizar/modificar ideias anteriores para criar
novas ideias. 
[Como pode esta ideia ser adaptada para um mercado
diferente?]

MAGNIFICAR/MODIFICAR: fazer alterações ao objeto atual,
ampliando-o, modificando-o, modificando-o. 
[O que pode ser modificado para melhorar a funcionalidade?]
(dis)POR PARA OUTRAS UTILIZAÇÕES: utilizar um objeto
num conceito/situação/localização diferente e de preferência
inesperado. 
[Que outra utilidade para esta ideia?]

ELIMINAR: eliminar uma parte do objeto existente em nome
da criação de uma versão melhor do mesmo ou de descobrir
as consequências da eliminação.
[O que é desnecessário?]

REARRANJAR/REVERTER: para reorganizar ou inverter o
estatuto/situação/ordens/normas para considerar fins
alternativos, práticas, ideias. 
[O que pode ser ajustado para tornar este projeto melhor?]

SOBRE A ATIVIDADE
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DESCRIÇÃO

[1] De acordo com SERRAT (2017), os "princípios da técnica SCAMPER foram inicialmente sugeridos formalmente por
Alex Osborn e mais tarde organizados por Bob Eberle como mnemónica, em 1991, para aumentar o interesse nas
capacidades preceptivas, imaginativas e criativas das crianças". Por outro lado, ÖZYAPRAK (2016) refere que o
SCAMPER foi desenvolvido por De Bono (2000). O mais relevante é que o SCAMPER é uma ferramenta habitual e -
segundo vários autores, como os dois citados - proficiente na criação de ideias (criatividade).
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SOBRE A ATIVIDADE

Esta atividade pode ser feita pela própria pessoa, mas
funciona melhor em grupo (máximo 15 pessoas). Deve ser
em espaço interior, numa sala adequada à dimensão do
grupo-alvo. 
A atividade não requer preparação prévia. Consiste em
aplicar as questões inerentes às etapas/questões
S.C.A.M.P.E.R., como se instrui no ponto seguinte.
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INSTRUÇÕES  
PARA
FACILITADORES

DESCRIÇÃO
(CONT.)

A técnica/procedimento consiste em aplicar as fases a que
as letras da sigla se referem. Sugerimos algumas questões
concretas a serem afixadas ao grupo para ajudar a orientá-
los, após Serrat (2016).

SUBSTITUIR
Pense numa ideia alternativa para substituir algo que já existe
(por exemplo, um produto, um processo, pessoas, ...)

O que mais pode ser? Quem mais, em vez disso? Que outros
processos, abordagens, ou (...) poderíamos substituir? Que
outro lugar?
___________________________________________________________
COMBINAR
Considerar combinar duas ou mais partes/componentes do
produto ou processo para conseguir algo novo (por exemplo,
misturar, combinar com outros serviços, integrar)

Que mistura ou conjunto podemos misturar? Que ideias,
propósitos ou (...) podemos combinar?
____________________________________________________________
ADAPTAR
Pense que partes do produto ou processo poderiam ser
adaptadas ou como poderia alterar a natureza do produto ou
processo (por exemplo, ajustar, alterar a função, utilizar parte
de outro elemento)

Será que o passado oferece um paralelo? O que mais é assim?
Que outra ideia é que isto sugere? O que poderíamos adaptar
para ser utilizado como uma solução? O que poderíamos
copiar e/ou adaptar? 
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(CONT.)

MAGNIFICAR/MODIFICAR
Considerar mudar parte ou todo o produto ou processo, ou
modificá-lo de uma forma invulgar (por exemplo, aumentar ou
reduzir em escala, mudar de forma, modificar atributos)

Que outro significado, forma ou forma poderíamos adotar? O
que poderíamos acrescentar?
____________________________________________________________
(dis) POR PARA OUTROS USOS
Pense em como pode colocar o produto ou processo numa
outra utilização ou como pode reutilizar algo de outro lugar.

Que novas formas existem para utilizar isto? Isto pode ser
utilizado noutros locais? A que outras pessoas posso chegar?
A que outras utilizações poderia isto ser dado se for
modificado?
____________________________________________________________
ELIMINAR
Pense no que poderia acontecer se eliminasse partes do
produto ou processo e considere o que poderia fazer nessa
situação (por exemplo, remover elementos, simplificar,
reduzir à funcionalidade principal)

O que poderíamos subestimar? O que poderíamos eliminar? O
que poderíamos simplificar?
____________________________________________________________
REARRANJAR/REVERTER
Pense no que poderia fazer se partes do produto ou processo
funcionassem ao contrário ou fossem sequenciadas de
forma diferente (por exemplo, viradas de dentro para fora ou
de “pernas para o ar”)

O que poderia ser rearranjado? Que outro padrão, forma, ou
sequência poderia adotar? Os componentes podem ser
permutáveis? Devemos alterar o ritmo ou o horário? Os papéis
podem ser invertidos?

A Técnica SCAMPER é utilizada para produzir ideias originais.
O processo criativo prospera na preparação, concentração,
incubação, iluminação, e verificação (testes de produção).
Nas organizações, a sua aplicação bem sucedida depende da
existência de um ambiente de apoio. Existem, evidentemente,
bloqueios pessoais à criatividade, mas estes podem muitas
vezes ser removidos. Os supervisores que fomentam a
criatividade devem estar dispostos a ouvir, a sentir-se à
vontade com ideias semielaboradas e a capitalizar os
projetos (Serrat, 2017). 
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Após formar o grupo e explicar brevemente o objetivo da
atividade, deve informar-se o grupo do que é necessário para
criar ou mudar (tema).

Utilize os passos descritos na secção anterior para ver como
pode melhorar a ideia ou o projeto, particularmente se estiver
à procura de formas de o desenvolver mais.

SOBRE A ATIVIDADE

Esta atividade não é apenas um processo de ativação do
pensamento e do exercício da criatividade, é também um
instrumento eficaz para a criação e/ou mudança de
empresas/organizações. Empregados e gestores beneficiam
da criatividade porque esta pode levá-los, e por vezes à
empresa, numa direção completamente nova.
Os gestores de PME podem encorajar a criatividade e a
flexibilidade criando um ambiente de apoio onde os
trabalhadores não tenham medo de partilhar novas ideias. As
PME que promovem a criatividade estão mais bem equipadas
para ultrapassar problemas complicados quando estes
surgem. Os gestores de PME podem encontrar alternativas e
novos processos, se pensarem fora da caixa. A criatividade
nas PME é importante em indústrias dinâmicas e de ritmo
acelerado, onde as empresas precisam de ser capazes de
responder a situações imprevisíveis. Em indústrias
competitivas, a criatividade é o que permite às empresas a
avançar. Enquanto aplicam o pensamento criativo, as PME
podem tornar os empregos mais significativos.  
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
A inteligência emocional (EI) refere-
se à capacidade de compreender e
reconhecer as suas próprias
emoções, bem como ter as
competências para gerir
adequadamente as emoções dos
outros (Goleman, 2019). Além
disso, também refere-se à
capacidade de gerir e usar as
próprias emoções para criar um
resultado positivo, para além da
competência em comunicar
efetivamente as próprias emoções
e ter empatia com os outros, a fim
de criar um ambiente
emocionalmente seguro para todos.
Inteligência emocional também
significa ter consciência de que o
nosso comportamento pode ser
resultado das nossas emoções e ter
um impacto negativo ou positivo
nas pessoas ao nosso redor.

O conceito de inteligência
emocional ganhou força nos
ambientes de trabalho em meados
da década de 1990, quando as
empresas estavam a passar por
várias formas de descentralização e
o uso da delegação estava a tornar-
se cada vez mais comum (Wright,
2017). Hoje, é considerado um dos
atributos e competências sociais 

Autoconsciência
Autogestão/regulamentação
Consciência social
Gestão de Relações

cruciais que líderes e gestores
devem possuir para garantir que as
suas ações sejam bem sucedidas
(Ibid). 90% dos executivos de alto
desempenho nos negócios
possuem essa característica e,
como resultado, são mais capazes
de lidar com situações difíceis e
resolver conflitos (HouseToGrow,
2021).

Geralmente, são 4 as categorias
consideradas principais de IE
(Slater, 2016):

No seguimento, Goleman (1996)
lembra-nos que a empatia e a
motivação também são fatores-
chave na aquisição de IE. A empatia
permite que a equipa tenha
consideração pelas emoções dos
outros e demonstre compaixão,
enquanto a motivação permite que
uma pessoa seja resiliente e tenha
uma forte correlação com o IE.

A Inteligência Emocional é um
aspeto crucial para as PME. Para os
gestores de uma pequena empresa,
é importante entenderem os sinais
emocionais próprios e os dos
funcionários. Ao lidar com uma
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iequipa mais pequena, os
resultados das ações de um líder
podem espalhar-se mais facilmente
na dinâmica dos seus funcionários,
para o melhor ou para o pior.
Portanto, a implementação de um
bom nível de IE permitirá uma força
de trabalho mais integral e versátil,
com uma melhor comunicação com
as lideranças e a gestão (Segal,
2021).

Melhorar as relações entre os
membros do pessoal através da
IE.
Implementar um quadro nas
PME que abrace ativamente a IE
entre os funcionários. 
Incentivar a forma como a IE
pode afetar positivamente a
autoestima e o desempenho
dos trabalhadores. 
Promover a forma como a IE
pode conduzir a um produto
e/ou serviço de alta qualidade e
a operações comerciais globais.
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OBJETIVOS E
RESULTADOS

Definir a importância da
Inteligência Emocional (IE) nas
PME.
Compreender as necessidades
dos gestores para adotar a IE.
Identificar as componentes
relevantes de uma IE eficaz.
Compreender como a IE é
desenvolvida e detetada dentro
de uma PME.
Perceber a necessidade de
contratar pessoas que estejam
abertas a adotar a IE.

Gerir as consequências e
possíveis crises como resultado
de uma IE pobre.

OBJETIVOS: 

RESULTADOS: 

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL NO
CONTEXTO DAS PME

Desenvolver a nossa própria
inteligência emocional é uma mais-
valia para nós e para as pequenas e
médias empresas. Os nossos níveis
de inteligência emocional
determinarão se o nosso grupo
falha ou é bem sucedido. Ter uma
boa inteligência emocional permitir-
nos-á gerir os nossos grupos de
uma forma que funcionem eficiente
e eficazmente, assegurando ao
mesmo tempo que estamos a
trabalhar para o melhor interesse de
todos. Ao desenvolver a nossa
inteligência emocional, estamos a
trabalhar no sentido de nos 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL



Resolução de conflitos

Trabalho de equipa

informação que eles (ou nós)
estão/estamos a partilhar. Sem a
inteligência emocional para sermos
capazes de gerir e compreender as
nossas próprias emoções e as dos
outros, acabamos por ter falta de
compreensão e uma incapacidade
de interpretar o significado das
palavras e ações das pessoas.

A Inteligência Emocional é
essencial no que respeita à
resolução de conflitos. Sem a
capacidade de permanecer
imparcial ou de ser capaz de
compreender as opiniões dos
outros, não podemos resolver as
questões. Temos de ser capazes de
compreender o que impulsiona as
opiniões, visões e emoções dos
outros para resolver conflitos e tal
não se consegue sem inteligência
emocional. Para termos uma
compreensão sobre estas questões,
temos de ser capazes de
compreender e gerir
adequadamente as nossas próprias
emoções e as dos outros.

Ser capaz de empatizar com os
outros e gerir as nossas próprias
emoções e as dos outros é
essencial para o trabalho de equipa.
Sem a Inteligência Emocional,
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tornarmos melhores líderes que
produzem os resultados desejados.

A Inteligência Emocional é um forte
trunfo para a resolução de conflitos,
formação, e motivação de outros. É
também importante para criar uma
cultura de colaboração e construir
um espaço seguro de expressão
emocional dentro do local de
trabalho. Além disso, ter uma boa
inteligência emocional é importante
para a gestão, pois permite colocar
as pessoas em papéis apropriados
para os seus conjuntos de
competências, bem como apoiar os
empregados em situações de
trabalho stressantes.

Comunicação

A falta de Inteligência Emocional
dentro da gestão de uma empresa
PME pode causar uma rutura em
várias áreas, a saber:

A falta de Inteligência Emocional
pode causar uma quebra na
comunicação. Para uma
comunicação eficaz, devemos ser
capazes de compreender as nossas
próprias emoções e intenções e as
dos outros por detrás da 



Feedback eficaz

haveria uma rutura no trabalho de
equipa. A fim de manter uma
cultura de trabalho de equipa,
temos de ser capazes de gerir a
apropriação das nossas próprias
emoções, ações e erros.

A Inteligência Emocional é
importante para dar e receber
feedback efetivo. Ao receber
feedback, é importante sermos
capazes de admitir os nossos erros
e usá-los como uma oportunidade
para crescer e aprender com eles
(lembre-se, a perfeição não existe).
Além disso, quando se dá feedback,
é importante ter consciência de
como ele é dado. As críticas podem,
por vezes, ser difíceis de aceitar,
por isso, quando se dá feedback
sobre o trabalho das pessoas, é
importante permanecer consciente
das suas emoções e tentar dar o
feedback da forma mais construtiva
possível (e ser capaz também de
lhes lembrar o que estão a fazer
bem!).

Para as pessoas que se candidatem
a um novo emprego, a fase do
processo de recrutamento pode ser
muito assustadora, uma vez que é
algo que não pode ser ignorado ou
levado de ânimo leve (igualmente
para os empregadores).

É vital, como empregador,
compreender que o processo de
candidatura é algo que é
esmagador para a maioria dos
candidatos, que podem ter
dificuldades em organizar os seus
sentimentos. Um empregador deve
ter uma estrutura de Inteligência
Emocional que possa ser
facilmente irradiada aos
candidatos. Ao adotar esta
característica, tanto os candidatos
como os futuros empregados
sentir-se-ão mais confortáveis no
processo de recrutamento e
estarão mais confiantes em
apresentar as competências e
talentos que possuem para
desempenhar a função específica
(Ruby, 2021). 
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Além disso, o pessoal da gestão
deve estar consciente de que a
inteligência emocional é uma
competência que pode adaptar-se e
mudar ao longo do tempo.
Consequentemente, em termos de
recrutamento, os empregadores
devem ter um quadro que não
detete necessariamente se um
candidato domina o nível exigido de
IE, mas examine a sua agilidade
para se agarrar a esse quadro de IE
e desenvolver a competência
internamente. 

A maioria das pessoas tem um
certo nível de Inteligência
Emocional (IE), contudo, em
comparação com a Inteligência
Intelectual (QI), é dinâmica em vez
de estática, e pode mudar
regularmente. Se houver uma
vontade do pessoal de aprender e
crescer então, muito provavelmente,
o seu nível de IE evoluirá
favoravelmente para acomodar
essa vontade (Wright, 2017). Como
é dinâmica, pode ser um pouco
difícil detetá-la inicialmente dentro
de si. Contudo, existem algumas
características que atestam uma
evolução positiva da IE. Elas são as
seguintes:   
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DO QUE PRECISA O
EMPREGADOR

A inteligência emocional é essencial
na gestão das PME. Os gestores
devem ser capazes de demonstrar
uma capacidade de empatia com
os seus trabalhadores e ser
capazes de gerir adequadamente as
suas próprias emoções e as dos
outros, para que a organização
funcione sem problemas, bem
como ser capazes de utilizar esta
capacidade no processo de
recrutamento, a fim de decidir se os
candidatos seriam uma boa escolha
para a sua equipa. 
Além disso, o empregador também
precisa de ser capaz de se 

responsabilizar quando são
cometidos erros. Se o trabalho não
estiver a decorrer sem problemas e
parecer haver uma quebra na
comunicação entre a equipa, então
isto pode na realidade dever-se à
gestão. Em vez de culpar os outros,
os empregadores têm de obter a
raiz do problema, mantendo-se
imparciais e empenhados na
autorreflexão. Se necessário, devem
também ser capazes de assumir a
responsabilidade pelo papel que
desempenharam no problema.



Uma capacidade de identificar e
comunicar sobre as próprias
emoções à medida que as
experimenta

Ter consciência dos pontos
fortes e fracos e ser capaz de
os gerir bem

Melhor controlo da voz interior
(negativa)

Ser um bom juiz de carácter

Redução da sensação de
sobrecarga e não a transmitir
aos pares

A capacidade de ser assertivo e,
ao mesmo tempo, manter o
profissionalismo

Ser capaz de crescer a partir
dos erros e ultrapassá-los

Ter a consciência de que a
perfeição simplesmente não
existe e ter orgulho do que se
conseguiu sem permitir que os
fracassos o façam retroceder

Ser capaz de estabelecer limites
e ter tempo para cuidar de si

A inteligência emocional é uma
competência que difere
consideravelmente de outras
competências, como as técnicas ou
de comunicação social. Não é uma
competência que possamos
simplesmente observar para
aprender. A aprendizagem da
inteligência emocional requer muita
reflexão e crescimento pessoal. 

Vários inquéritos indicam que mais
de 71% dos empregadores
valorizam a Inteligência Emocional
sobre o QI. Ao passar pelo processo
de recrutamento, com a formação
adequada, pode ser bastante fácil
detetar pessoas com uma
Inteligência Emocional superior. 
Isto pode ser feito observando as
suas respostas e comportamento
durante o processo de entrevista, e
as perguntas podem incluir lições
que aprenderam com os erros que
cometeram no passado ou como
responder às críticas (Crimcheck,
2021).

Além disso, de acordo com
Bradberry (2019), existem outras
formas que podem dar uma ideia 
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Bsobre se um empregado fomentou
a IE.

Um sinal é que os empregados
usam um vocabulário mais robusto
e emocional. Se um empregado tem
uma IE elevada, então também tem
a capacidade de transmitir
lexicalmente essas emoções, as
quais, para a maioria das pessoas,
são negligenciadas ou não
rotuladas. Isto também fomenta o
negócio, uma vez que os
empregadores podem captar com
maior precisão preocupações e
necessidades.

Outro sinal é que os empregados
estão conscientes dos seus pontos
fortes e fracos. Está provado que ao
iniciar uma carreira profissional, os
empregados mais jovens são
normalmente mais pessimistas das
suas capacidades e podem fugir a
funções que exigem mais
responsabilidade. No entanto, com
o tempo, tornar-se-ão gradualmente
mais otimistas e estarão mais
dispostos a adotar papéis de
delegação. 

De facto, o aumento do otimismo
traz o aumento da confiança. A
confiança pode ser demonstrada de
muitas maneiras, tanto interna 
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como externamente, embora
Bradberry (2019) se refira ao ato de
ser ofendido. Embora ninguém
espere que haja confrontos, em
última análise, haverá desacordos.
Um empregado com um elevado
nível de IE tratará qualquer queixa
profissionalmente e não a levará a
peito, o que significa que a rapidez
e a qualidade dos produtos e
serviços não serão tão
adversamente afetados. No
entanto, embora os empregados
devam aprender a não ofender-se
com comentários negativos, é
importante que o pessoal de gestão
tenha a noção de que erros e crises
irão ocorrer e que nem sempre são
os empregados os responsáveis;
por seu turno, não se deve guardar
rancores ou mostrar favoritismo
perante a força de trabalho. 

Apesar de tudo o que foi dito
constituir-se em sinais de que a IE
dos trabalhadores evolua para o
melhor interesse dos trabalhadores
enquanto indivíduos e para as
metas e objetivos das empresas, os
possíveis resultados positivos
serão diluídos entre os de outras
estratégias bem sucedidas. Por
conseguinte, a interseccionalidade
destas componentes complica a
medição exata da IE entre os 



trabalhadores. Por este motivo, um
quadro que se concentre na IE deve
sensibilizar os empregados,
especialmente não que concerne às
avaliações. 

sentido de amabilidade no negócio,
o que começa com uma boa
capacidade de escuta. Isto permite
ao pessoal compreender os
sentimentos uns dos outros e
fortalecer as relações pessoais
entre empregados. Ao fazer isto, os
funcionários sentem-se mais
confortáveis no ambiente de
trabalho e terão uma maior
satisfação ao nível laboral. 

Tomar consciência e sintonizar as
suas próprias emoções. A fim de
controlar as próprias emoções,
deve-se primeiro estar atento a
elas. Alguns indicadores para nos
tornarmos conscientes de nós
próprios incluem: praticar a
consciência e monitorizar as
próprias emoções, reconhecendo-
as, examinando-as, e depois avaliar
os estímulos e pontos de ativação.
Ao estarmos conscientes das
próprias emoções, estaremos mais
aptos a compreender e a tomar
consciência das emoções dos
outros.

Procurar compreender o ponto de
vista dos outros. No local de
trabalho ou num ambiente de grupo,
onde as ideias fluem e são
trocadas, é particularmente
importante compreender e
empatizar com os outros. Como 
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COMO
DESENVOLVER ESTA
COMPETÊNCIA
Como mencionado na introdução, a
Inteligência Emocional (IE) é um
atributo dinâmico e, além de estar
dividida em várias subsecções, é
algo que pode ser desenvolvido
interna e externamente (Goleman,
2019). De facto, Ackerman (2021)
explica que uma IE elevada conduz
a uma maior satisfação
profissional. Embora a criação de
um quadro, especialmente para as
PME, possa ser avassaladora, é
importante concentrar alguns
componentes que são vitais para o
desenvolvimento da Inteligência
Emocional, tanto dentro de uma
empresa como enquanto indivíduo.
Abaixo estão dez formas de ajudar
alguém a estimular a sua
Inteligência Emocional:

Ser um bom ouvinte. No âmbito de
uma PME, é extremamente
importante que se desenvolva um 



gestor, deve escutar atentamente,
colocar-se no lugar dos
empregados e tente imaginar o que
pensam e sentem e como podem
ter chegado às suas próprias
conclusões.
 
Compreender a gestão das
relações. A capacidade de
comunicar positivamente com os
outros é essencial para saber como
gerir corretamente as relações.
Compreender como interagir com
os outros de uma forma construtiva
ajuda a manter relações produtivas
e aumentar a aptidão de IE como
líder. 

Comunicar eficazmente. Comunicar
eficazmente requer competências
tanto verbais como não verbais. É
essencial que os empresários
comuniquem eficazmente de modo
a gerir as relações e a instruir o seu
pessoal a avançar. Uma
comunicação eficaz tem a ver com
a compreensão das emoções, bem
como das intenções por detrás da
informação trocada. Trata-se de um
processo mútuo que inclui a
transmissão de uma mensagem da
forma como é pretendida e, por sua
vez, a garantia de que é recebida
como pretendido.

Manter a responsabilidade. Os
empresários que se consideram tão
responsáveis como os seus
empregados são muitas vezes
vistos como mais confiantes. Os
empregados apreciam mais o seu
trabalho quando sabem que os
seus empregadores são igualmente
responsabilizados. A transparência
na liderança é extremamente
valiosa, o que significa que se deve
ser capaz de admitir quando se está
errado. Líderes que são mais
abertos fomentam empregados que
são solidários para estarem ainda
mais dispostos a trabalhar com
eles a fim de alcançar os mesmos
objetivos empresariais.

Ser proativo em vez de reativo.
Quando se lidera de um ponto de
vista proativo, pode-se antecipar a
forma como os outros reagirão e
assim responder em conformidade.
Ao fazê-lo, mantém-se o stress
relacionado com o trabalho a um
nível mínimo. Por exemplo, se a
nossa empresa planeia deslocalizar,
fundir ou despedir empregados,
nós, enquanto proprietários da
empresa, podemos explorar as
nossas capacidades emocionais e
ser proactivos para ajudar o
pessoal a ultrapassar estas  
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situações difíceis.

Liderar os outros com paixão. Os
líderes podem instruir através da
paixão. Os líderes apaixonados são
capazes de mostrar a sua
vulnerabilidade emocional a fim de
se ligarem aos outros; no entanto,
podem ainda manter uma presença
de liderança mostrando aos outros
como se envolver e colaborar como
uma equipa. Isto significa poder
dirigir-se aos empregados de um
lugar de calor, em vez de uma
ditadura isolada.
 
Conectar a empatia com a
compaixão. Quando se empatiza,
está-se a fazer saber aos
empregados que se compreende o
que eles sentem e isto invoca
compaixão. Como resultado, os
empregados vão querer trabalhar
mais arduamente. Por exemplo, se
um empregado estiver perturbado
depois de lidar com um cliente
irritado, a sua capacidade de
empatizar com a compaixão pode
transformar-se em algo construtivo,
tal como encontrar formas de
minimizar que situações
semelhantes aconteçam de novo.

Praticar a gestão emocional
através de feedback. Um 

proprietário de uma pequena
empresa tem a tarefa de fornecer
aos seus empregados feedback
sobre os seus hábitos diários de
trabalho. Quando o feedback é
fornecido de forma sensível, com
base na IE e utilizando a crítica
construtiva, constrói-se confiança
entre o pessoal. Estes começam a
sentir-se ligados e acreditam que
não se está a pensar apenas no
negócio, mas também neles. Como
resultado, os funcionários são mais
produtivos.
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CONCLUSÕES

A Inteligência Emocional é algo que
está sempre a crescer. Trata-se de
aproveitar todas as oportunidades
para aprender, crescer e
desenvolver-se enquanto se
utilizam estas lições para encorajar
o crescimento de outros. A
Inteligência Emocional é a
capacidade de gerir as próprias
emoções e as do pessoal. Um
proprietário de uma pequena
empresa deve estar consciente das
suas próprias emoções e das do
seu pessoal.

Ter boa Inteligência Emocional é ser
capaz de empatizar com os outros 



e ser capaz de gerir as próprias
emoções e as dos outros. Trata-se
também de ser capaz de identificar
e comunicar eficazmente sobre as
nossas emoções.

Um bom nível de inteligência
emocional é amplamente apreciado
entre os funcionários. Para
trabalhar eficazmente dentro de
uma equipa, temos de ser capazes
de ter empatia com outros
membros da equipa e de ter alguma
compreensão em relação ao seu
bem-estar emocional e ao que
impulsiona os seus
comportamentos. Durante o
processo de recrutamento, os
gestores devem procurar alguém
que considerem que se enquadre
melhor na sua equipa e ser capaz
de melhorar o desempenho global
da empresa.

A Inteligência Emocional é algo que
todos têm. No entanto, varia de
pessoa para pessoa. Existem
alguns sinais de boa Inteligência
Emocional e se os possuirmos,
sabe-se que se tem um elevado
nível de IE. Da mesma forma,
existem alguns sinais que dão a um
empregador uma visão sobre se um 

Os empregados usam um
vocabulário mais robusto e
emocional
Os empregados estão
conscientes dos seus pontos
fortes e fracos
Os empregados mostram maior
otimismo e confiança

empregado tem um elevado nível de
Inteligência Emocional. Estes sinais
são os seguintes:

Ao lidar-se com inteligência
emocional enquanto proprietário de
um negócio, deve estar-se
consciente de como as nossas
ações afetam o pessoal. Isto
significa reconhecer o essencial da
inteligência emocional para manter
todos responsabilizados, através de
uma gestão eficaz, sendo-se mais
autoconsciente, proativo, empático
e apaixonado. Há muitas maneiras
através das quais os proprietários
de pequenas empresas podem
aumentar a sua inteligência
emocional para melhorar as suas
qualidades de liderança global.

Como mencionado ao longo deste
módulo, a Inteligência Emocional
pode fazer ou desfazer equipas. É
essencial que os gestores e 
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empregados dentro das equipas
tenham consciência das pessoas à
sua volta e tenham a capacidade de
racionalizar, compreender e utilizar
as suas próprias emoções e as dos
outros à sua volta, para que a
equipa funcione sem problemas.

Resumindo, a inteligência
emocional é essencial para os
proprietários de pequenas
empresas porque abre as linhas de
comunicação. Isto impede a
ocorrência de mal-entendidos,
confusão e frustração entre os
empregados e as respetivas
equipas de gestão. A comunicação
eficaz também fomenta relações
positivas no local de trabalho, uma
vez que, ao fornecer-se aos
empregados os detalhes sobre a
visão da empresa e o quão valioso
é o seu papel para a levar a cabo,
dá-se-lhes uma sensação de valor.
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A intenção desta atividade é fornecer uma visão abrangente
da capacidade da Inteligência Emocional e compreender a
sua importância em todas as interações dentro das PME,
tanto para a evolução do negócio como para o indivíduo. 

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

A atividade foi concebida para expressar a importância da
inteligência emocional no local de trabalho com um enfoque
na sua relevância em relação à liderança. Especificamente,
analisará e criará sinergias entre a adoção da inteligência
emocional e a sua potencialidade na valorização da
dimensão técnica e de hard skills.

OBJETIVO(S)

Computador e acesso à InternetMATERIAIS

4 horas de workshop virtual + sessão preparatóriaTEMPO

Empregadores e trabalhadores de PME GRUPO-ALVO
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Compreender as características-chave da Inteligência
Emocional 
Identificar as suas principais competências em
Inteligência Emocional
Desenvolver relações com outras pessoas
Ler linguagem não verbal de forma mais eficaz
Compreender e respeitar a diferença nos outros
Ser capaz de gerir as relações de forma mais eficaz 
Compreender estímulos e que as emoções mudam em
várias situações  
Aprender um pouco da história da Inteligência Emocional
e da ciência (básica) do cérebro 
Conhecer estímulos positivos, o que nos motiva

A inteligência emocional refere-se à capacidade de
compreender, controlar e avaliar as emoções, tanto de si
próprio como dos outros. No local de trabalho, especialmente
nas PME, é importante que uma força de trabalho fomente
esta atitude para melhor a eficiência. Da mesma forma, se
não for implementada pode facilmente prejudicar os
resultados da empresa. 

Esta atividade – Ergo – foi criada pela Learning Cog Ltd em
Brighton, Reino Unido, é um curso. Mas, em primeiro lugar,
antes da formação (workshop), realiza-se uma atividade que
compreende uma autoavaliação online sobre o tema, de
modo a compreender o nível básico de inteligência emocional
dos participantes. Depois disto, o workshop, que é conduzido
através da plataforma de conversação de vídeo Zoom, terá a
duração de 4 horas com uma pausa de uma hora no meio. 
Após a formação/workshop, os participantes deverão ser
capazes de: 

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

AComo mencionado anteriormente, o motivo deste workshop
é facilitar e fomentar a inteligência emocional por parte dos
líderes nos seus negócios. O curso visa desenvolver a
pessoa, tendo também em conta o ambiente de trabalho.
Permite ao líder reconhecer os impactos positivos da
promoção da inteligência emocional. 

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
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Um aspeto chave que os participantes devem compreender é
que a inteligência emocional é adaptativa e não há duas
interações iguais com os empregados. Assim, é crucial que,
embora existam elementos estruturados que são necessários
para implementar a inteligência emocional, saiba adaptar
estas competências a uma infinidade de eventualidades e
que se verão benefícios a longo prazo. 

O curso alinha-se com o modelo EQi 2.0, sendo uma
avaliação psicométrica que mede a inteligência emocional de
um indivíduo e a disseminação da referida competência a
outras pessoas no seu local de trabalho (ver imagem abaixo).
A imagem revela as várias secções que serão cobertas e
testadas no curso e como melhorá-las. 

SOBRE A ATIVIDADE

Deve ser expresso que esta ação formativa foi concebida
para líderes de organizações que enfrentam problemas de
comunicação e de colaboração com o pessoal. Ao levar a
cabo o curso, os facilitadores devem certificar-se de que
todos os participantes podem aceder e ter uma conta criada
no Zoom. Devido à natureza da utilização de ferramentas
digitais de conferência virtual, seria eficaz ter apenas cerca
de 10 pessoas de cada vez, juntamente com um ou dois
facilitadores. 
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autoperceção 
autoexpressão 
interpessoal 
tomada de decisão 
gestão do stress 

As fases da atividade são:

1. Antes de iniciar o curso, os participantes receberão
instruções para realizar uma autoavaliação prévia de acordo
com as suas capacidades de inteligência emocional. Deverá
demorar no máximo uma hora.

2. Posteriormente, 4 horas serão dedicadas à avaliação e
melhoria das competências de inteligência emocional através
de um workshop virtual.

3. Uma vez concluído o workshop, os participantes serão
convidados a realizar uma avaliação EQ-i 2.0 para testar as
competências adquiridas. Receberão um certificado pelas
ações. 

Os facilitadores, que no nosso caso poderiam ser os
empregadores, são primeiramente aconselhados a avaliar a
Inteligência Emocional dos seus empregados, com base no
modelo "EQ-I" apresentado acima. Em primeiro lugar, devem
identificar as áreas de funcionamento emocional e social e as
de desempenho. O objetivo é sempre o de aumentar o bem-
estar dos seus empregados através da satisfação
profissional. Por este motivo, são examinadas cinco
subáreas, que são nucleares da inteligência emocional, a
saber:

Cada uma destas subáreas tem três características
principais. Assim que o empregador detetar a área que
precisa de ser melhorada, então o foco pode mudar para as
características dessa área. Por exemplo, na tomada de
decisões, o que precisa de ser mais bem examinado pelo
empregador para assegurar que o empregado possui essa
competência a um bom nível é a sua capacidade de
resolução de problemas, a sua perceção da realidade, e como
ele ou ela gere bem o controlo de impulsos. Do mesmo modo,
para a capacidade de autoperceção, o foco tem de ser
colocado nas características de autoestima, autorrealização
e autoconsciencialização emocional. Uma vez passando o
empregador por todas estas subáreas e respetivas
características, estará em posição de ter uma melhor imagem
do nível de inteligência emocional dos seus empregados.

SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
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A ferramenta visa fornecer uma visão clara dos benefícios da
compreensão e implementação da Inteligência emocional.
Pretende-se demonstrar que uma grande inteligência
emocional será de grande benefício. Além disso, ao
referenciar o diagrama acima, os líderes das PME podem
compreender a complexa interseccionalidade que é a
inteligência emocional. Mais importante ainda, o curso é
orientado para que os líderes saibam que a inteligência
emocional é tanto relativa ao desenvolvimento individual
como às interações com os colegas de trabalho. 

SOBRE A ATIVIDADE

RELAÇÃO COM
A
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Este conjunto de 4 ferramentas destaca o nível de
inteligência emocional, tanto dentro como fora de um
ambiente de trabalho. O foco incide em várias competências
no âmbito da inteligência emocional.

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

TA ideia por detrás da avaliação é examinar vários elementos
de inteligência emocional para garantir que se destaca de
outros colegas no local de trabalho. 

OBJETIVO(S)

Computador e acesso à Internet
 

MATERIAIS

2 horas no total (aproximadamente 30 minutos cada
avaliação).  

TEMPO

Trabalhadores de PMEGRUPO-ALVO
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Psicologia Hoje (2022)
Ferramentas Mentais 
 Instituto para a saúde humana e potencial (2022)
 Talent Smart 
 

Esta ferramenta é uma amálgama de 4 subferramentas. Mais
especificamente, as quatro ferramentas são autoavaliações
para testar o nível de IE (inteligência emocional) dos
empregados e outro pessoal da empresa. Algumas são mais
abrangentes do que outras, mas em conjunto, todas elas
tocam nos aspetos fundamentais para mostrar uma visão
global das competências e práticas já em curso, bem como
daquelas que podem necessitar de ser mais desenvolvidas.
Todas estas avaliações devem ser levadas a cabo
individualmente. Os diferentes instrumentos provêm das
seguintes organizações: 

Especificamente, a versão oferecida pela Talent Smart
também se concentra na avaliação do local de trabalho e na
forma como a inteligência emocional permite o seu
aperfeiçoamento. Além disso, a versão acima mencionada
permite também que a avaliação seja concluída através de
um folheto, o que pode ser mais benéfico para formadores e
professores que queiram orientar esta formação. No entanto,
as outras podem ser feitas on-line, remotamente e no próprio
tempo. Todos estes testes são gratuitos, mas é necessária
uma taxa para descarregar a versão completa do programa.
No entanto, é de salientar que o Sector de Desenvolvimento
Profissional de Harvard considera que a versão gratuita é
suficiente para decifrar o nível exato de IE. 

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

Como mencionado anteriormente, o objetivo das ferramentas
é calcular com precisão o nível de inteligência emocional de
um empregado, bem como elaborar um esboço dos fatores
preponderantes da referida competência e o que precisa de
ser melhorado. Isto é extremamente benéfico para os
formadores e empregadores dentro das PME, pois pode
permitir-lhes implementar várias intervenções relativas à IE
de que a empresa careça, bem como destacar as vantagens
de reforçar as referidas áreas de inteligência emocional. 
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É importante notar que se trata de uma tarefa individual, pelo
que a atribuição e partilha de ideias não deve ser permitida.
As avaliações destinam-se a dar uma ideia das capacidades
do indivíduo no momento da realização do teste. Caso
contrário, os resultados podem ser enviesados e não darem
uma representação precisa do nível de IE. 

Do mesmo modo, os facilitadores devem notar que estas 4
avaliações são apenas ferramentas para verificar a
progressão e o estado atual da IE dos seus empregados. É da
responsabilidade do facilitador analisar os resultados e
implementar quaisquer estratégias e/ou intervenções
necessárias e que, na sua opinião, ajudem a eficiência
empresarial. Por outras palavras, atua como um guia para
orientar a empresa na direção certa, juntamente com a sua
força de trabalho.

SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO 

Uma semana antes de os facilitadores planearem fazer a
avaliação aos seus empregados, eles devem promover uma
sessão no sentido de fornecer uma visão geral sobre a
importância da inteligência emocional. Deverão explicar, o
que é, exemplos de como detetá-la, bem como como
intercetá-la nas atividades empresariais do dia-a-dia. Isto é
para garantir que os empregados tenham alguma ideia do
termo, uma vez que podem não ter tido conhecimento da
competência antes da avaliação. Para facilitar, coaches e
empregadores podem referir-se ao artigo de Crow (2020) que
demonstra 17 exemplos que ajudam a aumentar a
inteligência emocional de uma pessoa. Mostrando isto aos
empregados, estes devem estar numa melhor posição para
realizar as 4 avaliações, por seu turno, não se deverá difundir
demasiada informação para não enviesar as respostas. 

Na semana seguinte, os empregados devem realizar as 4
avaliações com um intervalo de 30 minutos entre cada uma,
para não se sentirem demasiado stressados ou
sobrecarregados. Por este motivo, seria mais prático realizar
o "Teste de Psicologia", uma vez que é o mais longo  (45
minutos). 

INT
EL

IGÊ
NC

IA 
EM

OC
ION

AL
AU

TO
-AV

AL
IAÇ

ÕE
S

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
(CONT.)



124

A ideia destes testes é possibilitar que os facilitadores
tenham uma ideia do nível de inteligência emocional que
existe na sua empresa. Os empregadores devem
compreender para onde querem que a empresa se dirija,
incluindo ter uma perceção abrangente da inteligência
emocional. Isto não só aumenta a moral do pessoal e dos
empregados, como também pode orientar vários elementos
de inteligência emocional para operações comerciais nas
quais não se verifique estas competências transversais.
Portanto, a inteligência emocional pode permitir um fluxo de
trabalho mais consistente dentro das PME. 

Além disso, como muitas das questões no âmbito das 4
avaliações são de múltipla escolha, tal fornece aos
empregadores uma oportunidade de discutir vários
comportamentos e escolhas com os seus empregados para
compreenderem os seus erros e os resolverem
colaborativamente, ou seja, de uma forma amigável onde os
empregados estão dispostos a mudar os seus vários
comportamentos e ações. 

SOBRE A ATIVIDADE
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A
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IMPLEMENTAÇÃO
(CONT.) 

Na semana seguinte, os resultados do teste devem ser
devolvidos aos funcionários juntamente com algum feedback
construtivo sobre como melhorar várias competências no
âmbito da inteligência emocional. 

As duas semanas subsequentes devem ser dedicadas a
abordar as competências relacionadas com a inteligência
emocional, tendo por base os resultados do teste.
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perspetiva estratégica na qual se
sintam valorizados e com sentido
de propósito, construir relações
dentro da organização e fomentar a
colaboração e o trabalho de equipa
que conduza a resultados
inequívocos (Sandberg, J., 2000). 

Por fim, uma boa liderança de RH
consubstancia-se na capacidade de
analisar questões e de resolver
problemas à medida que estes
surgem, mantendo uma mente
aberta às diferenças que sempre
existirão entre as pessoas num
local de trabalho, e sendo um motor
de mudança quando as formas
vigentes na empresa, de lidar com
as relações interpessoais ou
estratégias de gestão humana,
precisam de ser atualizadas
(Keegan et al., 2018).

A definição geral de liderança é a
capacidade de inspirar os outros e
de dirigir a forma como agem. É
uma competência crítica e um
modo de pensar saber utilizar os
recursos da organização e dos
funcionários da melhor forma
possível. Inclui também a
capacidade de motivar e comunicar
com os outros (Ward 2020). 

A liderança de RH combina as
características de fortes
capacidades interpessoais com a
capacidade de manter a missão da
empresa (Boxall et al., 2008). O
gestor de uma empresa deve ser
capaz de compreender e de se ligar
à pessoa que está à sua frente, quer
ela seja um atual ou potencial
empregado. Deve ser capaz de
detetar talentos fora da sua própria
área de especialização e estar
confiante para fazer a contratação
quando aparecer o candidato certo,
que é simultaneamente um bom
acrescento à equipa e pode ajudar o
negócio a crescer (Wiblen et al.,
2012). 

Uma liderança de RH bem sucedida
implica ser capaz de motivar os
empregados, desenvolver uma 

DEFINIÇÃO 

Explicar porque é que todos os
gestores precisam de
compreender as noções
básicas da gestão de RH
Reconhecer as competências
interpessoais como necessárias
para ser um líder de RH de
sucesso 

OBJETIVOS:

OBJETIVOS E
RESULTADOS



LIDERANÇA
dimensão da força de trabalho, da
fase de crescimento, da
maturidade, da indústria e da
natureza das funções de emprego,
bem como das possíveis mudanças
nas ambições do proprietário ou
fundador (Relatório CIPD, 2015). 

É importante que, o líder de RH,
molde o seu papel no sentido de
maximizar o valor que traz à mesa,
e este processo precisa de começar
por colaborar com o
proprietário/fundador e com a
equipa de liderança relativamente
às expectativas (de todos) no que
se refere aos RH. Existem muitas
vezes entendimentos pouco claros
sobre o desenvolvimento da
liderança no contexto das PME,
uma vez que há normalmente um
foco nas competências individuais
do líder (Garavan et al., 2016);
contudo, sugere-se que se
concentre no desenvolvimento
interpessoal. Nesta secção
listaremos os impactos e efeitos
que a liderança de RH tem numa
PME, bem como os riscos de não
possuir esta competência. 

Como afirmado por Garavan et al., o
desenvolvimento da liderança
distingue entre práticas formais e
informais. As práticas formais
incluem práticas baseadas na sala 
de aula, envolvendo mentoria 
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Listar os impactos para as PME
se a liderança de RH não for
praticada
Compreender a importância dos
processos de gestão e liderança
de RH no processo de
recrutamento
Discutir como desenvolver
capacidades de liderança de RH
na organização

Gestão e planeamento eficazes
das funções-chave dos recursos
humanos dentro das
organizações
Capacidade de resolução de
problemas humanos
Contribuir para a gestão do
desempenho dos funcionários e
para a eficácia organizacional
Examinar as tendências,
práticas e processos atuais na
gestão de RH e inovar 
Ser capaz de identificar e avaliar
o significado das questões
éticas em RH

RESULTADOS: 

LIDERANÇA NO
CONTEXTO DAS PME

O papel de um líder de RH no
contexto das PME será diferente e
mudará com o tempo, uma vez que
estes fatores mudam em função da 



formal, coaching, e processos de
feedback de fontes múltiplas
(Garavan et al., 2014). Por outro
lado, a prática informal é a
abordagem coletiva e contextual à
liderança e a ênfase está na
capacidade coletiva de a
desenvolver no processo de
trabalho do dia-a-dia. As práticas
informais envolvem a
aprendizagem através da
conversação, aprendizagem de
erros, coaching e processos de
reflexão no seio da equipa (Garavan
et al., 2014).  
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IMPACTO E EFEITOS 

A liderança de RH como elo de
ligação entre a gestão e a
estratégia de RH é fundamental
para o sucesso empresarial (Way
and Johnson, 2005). No
crescimento de uma PME, a
formalidade será uma parte
necessária da estrutura
organizacional; a formalidade é
simultaneamente morosa e
dispendiosa para uma empresa
mais pequena, onde a gestão já
estará a cobrir múltiplas funções e
competências.

Uma PME é dinâmica, o que
significa que está em constante
mudança e em movimento.  

Contudo, recursos valiosos de
liderança podem diferenciar a
empresa dos seus concorrentes,
desenvolvendo estes diferentes
comportamentos que não só
fornecem à empresa informações e
conhecimentos especializados,
como também podem corresponder
ao ambiente em constante
mudança de uma PME (Garavan et
al., 2016). Além disso, este
ambiente em mudança inclui
frequentemente também mudanças
organizacionais e pode ter um
impacto nos empregados. Várias
investigações mostram que as
mudanças nas práticas de RH -
também referidas como esquemas
de RH (M.S. Cardon, C.E. Stevens,
2004) - são em geral muito
desestabilizadoras para uma
empresa jovem. Isto pode afetar a
rotatividade dos seus empregados,
o seu desempenho financeiro e, em
última análise, a sobrevivência do
seu negócio. Por conseguinte, é
fundamental que as PME
desenvolvam desde cedo as suas
práticas de liderança de RH e
tomem as decisões iniciais
relativamente à administração
organizacional.

 As PME enfrentam diferentes
desafios e encargos com base na
sua juventude e pequena dimensão.

LIDERANÇA



No início, lutam para encontrar
formas de ganhar legitimidade no
setor e os recursos para
acompanhar o desempenho (M.S.
Cardon, C.E. Stevens, 2004). Estas
empresas também enfrentam
muitos desafios específicos no
âmbito dos RH devido ao ambiente
de trabalho contíguo e à falta de
recursos, o que apenas confirma a
necessidade de boas práticas de
liderança de RH para enfrentar
estes desafios e resolvê-los. Esta
competência terá de facto um
impacto positivo na eficácia e
sobrevivência da empresa no
mercado, bem como no seu
funcionamento quotidiano ao nível
do desempenho e do
desenvolvimento dos funcionários.
É também crucial que a gestão
demonstre o valor que esta
competência pode trazer à
empresa, por exemplo, abordando
desafios comuns e lacunas de
competências, a forma como o foco
adicional pode diminuir a
rotatividade dos empregados, o
estabelecimento de novos
percursos de carreira e
desenvolvimento interno, e a
distinção entre liderança de RH e
gestores de linha (Relatório CIPD,
2015). 

Uma PME que não domina a
capacidade de liderança de RH
precisa de estar consciente dos
riscos envolvidos com a falta desta
e dos impactos negativos que pode
ter no desempenho diário. No
entanto, como o foco está nas
pequenas empresas, vemos
frequentemente uma falta de
atenção do proprietário/gestor à
gestão de recursos humanos
devido à falta de recursos. Inclui
também o não reconhecimento da
importância do desenvolvimento da
liderança (Garavan et al., 2016). Os
impactos e efeitos positivos acima
enumerados devem, no entanto, ser
de grande motivação e um alerta
aos gestores para adotarem mais
práticas de liderança de RH. 

Como as PME não têm os recursos
ou a capacidade de ter grandes
departamentos ou profissionais de
RH, existem vários riscos no que diz
respeito ao recrutamento e
retenção de empregados. Tal pode
dever-se à falta de recursos
financeiros e, por conseguinte,
também é provável que a falta de
experiência venha a acontecer.
Pode ser difícil atrair os
funcionários certos se a empresa 
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Um dos tópicos mais discutidos no
âmbito dos RH é provavelmente o
recrutamento, nomeadamente o de
pessoal. Mesmo as empresas mais
pequenas, que podem não ter um
departamento de RH, têm políticas
de recrutamento e de RH - podem
ser apenas informais e implícitas
(M.S. Cardon, C.E. Stevens, 2004).
Pode argumentar-se que é
especialmente importante para as
pequenas empresas encontrar o
pessoal adequado, uma vez que são
ainda mais dependentes de
trabalhadores qualificados e de
competências em muitas áreas
diferentes da empresa, uma vez que

muitas vezes assumem mais do
que uma função. Outro fator para as
PME crescerem em vendas ou
produção, e assim serem capazes
de expandir os seus negócios, é
crescer no número de pessoas que
empregam (M.S. Cardon, C.E.
Stevens, 2004).

Existem diferentes estratégias e
processos de recrutamento que um
departamento de RH e uma
empresa podem seguir, no entanto,
normalmente começa com a
definição do "candidato ideal"
(Windolf, 1986). Refere-se ao perfil
do candidato e à forma como se
enquadra no cargo na empresa, e
pode ser definido em pormenor,
podendo já, no entanto, ser o
primeiro passo de discriminação e
de ignorar diferentes tipos de
potenciais candidatos. Por seu
turno, assinala-se, que a estratégia
de recrutamento pode também ser
a de ter uma definição vaga do
perfil. Em seguida, a empresa terá
de escolher um determinado canal
de recrutamento para anunciar a
vaga, que pode ser através do
mercado de trabalho interno ou de
redes, também referidos como
canais fechados, ou pode ser
completamente aberto ao público
através de portais de emprego
(Windolf, 1986). A terceira fase do 
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não for capaz de os compensar em
conformidade. Isto pode criar
dificuldades no recrutamento, bem
como na falta de legitimidade - uma
questão muito reconhecida como
um importante desafio para as
PME. Sem um departamento de RH,
podemos também assistir a uma
redução da formação formal e de
processos de desenvolvimento do
pessoal, bem como a sistemas de
gestão de empregados mais
informais e aleatórios (M.S. Cardon,
C.E. Stevens, 2004). 

LIDERANÇA



Um gestor de RH necessita de
várias características e
competências para dominar
adequadamente a capacidade de
liderança. Existem vários estilos de
liderança que um gestor pode
assumir, contudo, para ser bem
sucedido é preciso ser um líder 
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processo de recrutamento é a
candidatura, teste e entrevista de
potenciais candidatos.

Para um líder de RH, é importante
escolher a estratégia certa para o
processo de recrutamento. Deve ser
uma estratégia que se ajuste aos
valores, crenças, e necessidades da
empresa. Deve também ajustar-se
aos mercados imprevisíveis e em
constante mudança em que a
empresa opera - isto é
especialmente relevante para as
PME que são novas e ainda estão
em processo de encontrar o seu
lugar no mercado. Os
gestores/proprietários influenciam
os líderes de RH ao comunicar uma
visão e uma forma de trabalhar
(Lopez-Cabrales et al., 2016). Trata-
se de criar valor através do
alinhamento do recrutamento com
a cultura da empresa.

ético: uma pessoa moral e um
gestor moral.

Traços como integridade,
honestidade e credibilidade são
competências importantes a ter,
bem como incorporar e comunicar
ativamente mensagens
relacionadas com ética,
estabelecendo elevados padrões
éticos, recompensando os
empregados, e estipulando
consequências para aqueles que se
envolvem em ações pouco éticas
(Ogunfowora, 2013). A investigação
conduzida pela Brown e colegas
também o enfatiza e utiliza esta
descrição de liderança ética:
'demonstração de conduta
normativamente apropriada através
de ações pessoais e relações
interpessoais, e a promoção de tal
conduta aos seguidores através da
comunicação, reforço e tomada de
decisões nos dois sentidos' (Brown
et al., 2005, p. 120). Ter elevados
padrões éticos e morais como
gestor terá também um efeito
positivo sobre os candidatos a um
emprego e estabelecerá
legitimidade.

Outro aspeto importante da prática
de boa liderança é um gestor estar
consciente das capacidades
dinâmicas e dos diferentes estilos 



de liderança dos sistemas de RH
(Lopez-Cabrales et al., 2016). Em
relação ao que foi discutido
anteriormente, o ambiente de uma
PME está em constante mudança.
Isto também significa que os
gestores precisam de ter aptidões e
competências que correspondam a
tais ambientes. A definição de ter
capacidades dinâmicas é a
capacidade de uma empresa mudar
a sua base de recursos para
enfrentar os ambientes em rápida
mudança, uma vez esta estar ligada
a uma vantagem competitiva
sustentada (Lopez-Cabrales et al.,
2016). Contudo, as capacidades
são difíceis de observar;
investigações evidenciam que os
comportamentos de gestão e os
estilos de liderança influenciam as
políticas e práticas que
desenvolvem as competências. Isto
está relacionado com o
recrutamento, uma vez que as
capacidades dinâmicas tanto da
empresa como dos líderes
influenciam os processos
organizacionais, os sistemas de RH,
incluindo o recrutamento, e a
comunicação em toda a
organização. O gestor será então 

ainda mais qualificado no
recrutamento dos melhores
candidatos para a organização,
com base em capacidades
dinâmicas comuns, o que também
assegurará um futuro positivo para
a organização (Lopez-Cabrales et
al., 2016).

No contexto das PME, a liderança
poderá ser constituída apenas por
uma pessoa, o que dificulta ter a
quem lançar ideias ou de quem
obter apoio ou aconselhamento.
Um gestor deve ser capaz de criar
uma rede e envolver-se com os
empregados para criar as melhores
práticas e padrões de recrutamento.
É uma parte crucial de ser um
gestor de sucesso, juntamente com
o desenvolvimento de uma
compreensão dos problemas
primários relacionados com
pessoas comuns a tais ambientes
(Relatório CIPD, 2015). O gestor
poderá ter de participar em
diferentes workshops ou cursos no
seio da indústria ou com outras
PME, para que estas possam
melhorar as suas competências de
recrutamento e desenvolver/aplicar
as respetivas ferramentas.
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acreditam dever ao seu empregador
e o que lhes é devido em troca, e
este sucesso e cumprimento
podem ser vistos através do
desempenho profissional dos
empregados e das contribuições
extra, que está diretamente
relacionado com a motivação dos
empregados.
Contudo, é também importante
salientar que não existe um melhor
estilo de liderança, uma vez que os
melhores líderes podem precisar de
utilizar mais do que um (McDermott
et al., 2013). Um bom líder é capaz
de se adaptar aos objetivos
estratégicos e aos cenários do dia-
a-dia importantes para os
funcionários.
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O sucesso das boas capacidades
de liderança em relação ao
recrutamento demonstrar-se-á no
nível de competências e
qualificações que os empregados
possuem, pois isto mostra que o
gestor foi capaz de atrair as
pessoas certas para a empresa
com legitimidade. Impactará
também numa baixa rotatividade de
empregados, porque tal não só
demonstra que o ajuste foi correto
para ambas as partes, como
também demonstra que o gestor foi
capaz de descrever e delinear as
necessidades, desejos e requisitos
para a organização, bem como para
o potencial empregado e que esta
foi uma combinação perfeita (M.S.
Cardon, C.E. Stevens, 2004).

Outra chave para saber se possui
boas capacidades de liderança está
no nível de motivação dos
empregados, e no nível das
questões relacionadas com as
pessoas. O principal veículo para o
sucesso é o contrato psicológico
criado com os trabalhadores
(McDermott et al., 2013). Estes
contratos são o que os empregados

LIDERANÇA

COMO RECONHECER A
COMPETÊNCIA NOS
TRABALHADORES

COMO SABER SE SE POSSUI A
COMPETÊNCIA

Ao recrutar novos empregados que
possuam capacidades básicas de
liderança, os gestores devem
procurar vários e diferentes traços e
sinais, embora a investigação
sugira que devem procurar em
particular um traço de
personalidade conhecido como
honestidade-humildade, uma vez
que isto denota tipicamente uma 



pessoa sincera, honesta, justa,
fiel/leal e modesta (Ogunfowora,
2013). Este traço faz parte do
modelo HEXACO, que é um quadro
bem estabelecido que propõe seis
fatores diferentes para a variação
individual da personalidade
(Ogunfowora, 2013). Este traço
pode ser detetado através da
perceção da congruência de
valores, tal como quando o gestor
fala ao candidato a emprego sobre
ética e comportamentos de
liderança. Mais amplamente, um
gestor deve também procurar
características como boas
competências interpessoais,
motivação e inspiração, capacidade
de relacionamento com os outros,
uma atitude encorajadora, e um
verdadeiro e honesto jogador de
equipa, uma vez que todas estas
são características importantes a
ter em conta para proporcionar uma
boa liderança.

É também por esta razão que não
existe uma solução permanente
para o seu desenvolvimento. No
entanto, existem diferentes
abordagens a empreender a fim de
se manter uma liderança bem
sucedida num negócio. A liderança
refere-se aos padrões de ações que
influenciam as pessoas e moldam o
seu comportamento. A investigação
mostra que os gestores precisam
de utilizar dois estilos de liderança
essenciais: transacional e
transformacional (McDermott et al.,
2013). A liderança transacional é
um conjunto de comportamentos
que dão estrutura ao trabalho e às
exigências dos empregados.
Procura clarificar e apoiar os
métodos de trabalho e os
resultados. Os líderes
comportando-se
transaccionalmente resulta em
objetivos específicos e
mensuráveis, na utilização de
mecanismos tais como direção e
estruturação de tarefas para
clarificar o comportamento
adequado dos empregados, na
coordenação do trabalho que os
indivíduos fazem, e no
acompanhamento das suas
realizações e resultados. Utilizando
um conjunto de recompensas,
desde elogios a remunerações, a 
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Uma boa liderança é uma
competência que deve mudar e
progredir juntamente com o
negócio. 



liderança transacional trabalha com
os requisitos de trabalho existentes
para criar incentivos ligados a
objetivos de trabalho. Apoia o
desempenho satisfatório do
trabalho e, portanto, funciona
melhor quando os requisitos do
trabalho são claramente descritos e
compreendidos. Em contraste com
isto, a liderança transformacional é
alcançada através da inspiração
das pessoas. Apela a motivações
mais profundas e associa o
desempenho a valores, identidade,
serviço público, ou objetivos
transcendentes. O líder
transformacional eleva aquilo a que
os empregados aspiram no
desempenho das suas funções e
coloca os valores pessoais no
centro da motivação para o
trabalho. Os efeitos de melhoria do
desempenho estão dentro destas
quatro dimensões: carisma,
motivação inspiradora, estímulo
intelectual, e preocupação pessoal.
Estes dois estilos de liderança não
se excluem mutuamente; os líderes
podem precisar de demonstrar/
desenvolver elementos de ambos
(McDermott et al., 2013).

Como mencionado anteriormente,
um bom líder também precisa de
práticas éticas. Ogunfowora (2013)
descreve cinco categorias de 

valores que um líder ético precisa:
tradição (respeito, compromisso e
aceitação dos costumes e ideias
tradicionais), conformidade
(restrição de ações, inclinações e
impulsos que violam as normas
sociais), segurança (segurança,
harmonia e estabilidade), estímulo
(procura de excitação, novidade e
desafio na vida), e autodireção
(independência no pensamento e
na acção). Outros valores
mencionados são os de
compreensão, tolerância, e
proteção do ambiente de trabalho e
realização. Outra necessidade dos
líderes é ter alguma parcela de
poder para liderar o grupo
(Ogunfowora, 2013).

Outras competências e traços
importantes que fazem parte de
uma boa liderança são a
capacidade de praticar disciplina,
de ser eficaz, bem como de inspirar
outros a serem disciplinados. Isto
significa cumprir os prazos, manter
as nomeações, etc. Também é
necessário estar aberto a mais
responsabilidade, pois esta é uma
boa forma de desenvolver as suas
capacidades de liderança. Um
verdadeiro líder sabe quando liderar
e quando ceder o controlo a outro
membro da equipa. A consciência
situacional é uma competência 
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bastante importante a ter como
líder. Implica ver o panorama geral
e antecipar problemas antes que
estes ocorram; isto evidentemente
ajudará a ser uma figura
motivacional para os outros. Os
membros da equipa necessitarão,
tal como mencionado
anteriormente, de encorajamento e
orientação. Como líder, nunca se
deve parar de aprender, no sentido
de estar preparado para quaisquer
novos desafios que possam surgir.

Uma boa liderança é
fundamental para o sucesso
empresarial, especialmente no
contexto das PME, uma vez que
estabelecer legitimidade e atrair
os candidatos certos para a
empresa é fundamental. 

Para efeitos de recrutamento,
um gestor tem muitas
estratégias e estilos diferentes
por onde escolher. Contudo, o
gestor deve também estar
consciente das competências e
traços chave necessários do
pessoal para o sucesso da
empresa, bem como em
potenciais líderes e
empregados.

O desenvolvimento de uma boa
liderança depende do contexto,
da situação, e da posição da
empresa, bem como da equipa.
Não existe uma forma única de
praticar uma boa liderança, mas
existem múltiplas estratégias e
estilos a utilizar, bem como
certas competências e traços a
ter em conta e/ou melhorar. 
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A liderança é definida como a
capacidade de manter em
mente a missão da empresa e
motivar os empregados a
trabalhar para um objetivo
comum. 

No contexto das PME, a
liderança pode mudar e diferir
ao longo do tempo, tal como a
empresa. É muito importante
para o gestor obter uma
compreensão clara das
expectativas do
proprietário/fundador e, assim,
moldar o seu papel.
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·Esta atividade permitirá aos gestores empresariais a
reconhecer a importância da liderança de RH nas suas
empresas, os diferentes estilos de liderança e compreender
se os seus estilos de liderança pessoal são os mais
adequados para as suas empresas.

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Refletir sobre se os comportamentos associados à liderança
são adequados, se o estilo de liderança é o mais eficiente
para a empresa e para os empregados. Procura-se
possibilitar a identificação  das vantagens e desvantagens do
modelo atual de gestão de RH. A adoção de um estilo de
liderança apropriado para a poderá melhorar a motivação e o
desempenho dos empregados.

OBJETIVO(S)

Uma área com cadeiras (uma para cada participante),
distribuídas por quatro mesas, um computador, um
ecrã/projetor, papel e canetas para todos. Todos os
participantes devem ter acesso a um dispositivo com Internet
(por exemplo um telemóvel, um tablet, ou um computador).

MATERIAIS

60 minutos (aproximadamente)TEMPO

Gestores de PME GRUPO-ALVO
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A atividade foi concebida para ser desenvolvida
presencialmente e no interior. Os participantes serão
divididos em quatro grupos. Cada grupo representa uma
empresa propositadamente escolhida sobre a existe
informação em linha (a pesquisar pelo grupo). Os
participantes refletirão, primeiro individualmente, e depois
com o seu grupo, sobre que estilo de liderança a empresa
utiliza, que características tem e em que medida o estilos é
importante para fazer funcionar a empresa. Discutirão
também como os diferentes estilos de liderança
funcionariam nas suas próprias empresas.
O objetivo é que os participantes reflitam sobre o conteúdo
do módulo sobre liderança e sobre o melhor estilo para as
suas próprias organizações. Cada parte da atividade termina
após um período de tempo atribuído pelo facilitador (60
minutos no total).

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

A intenção é que os participantes utilizem os conhecimentos
que adquiriram do módulo sobre liderança, com um enfoque
específico na parte 5 do módulo. 
As quatro empresas a ter em conta na atividade (que cada
grupo deverá representar) devem ser propositadamente
selecionadas tendo em conta os estilos de liderança
definidos e distintivos, e sobre as quais é fácil encontrar
informações em linha. 

Os objetivos deste exercício são que os gestores reflitam
sobre se o que funciona bem para uma empresa pode ou não
funcionar para outra, e pensem no estilo e comportamento
mais conveniente para as suas próprias organizações.
Pode ser útil para os facilitadores ter uma apresentação
previamente preparada (slideshow) para explicar a tarefa.
Também terão de estar atentos em caso de dúvidas e à
eventualidade de os participantes terminarem cedo as suas
tarefas. Neste caso, o facilitador deve estimular a discussão
entre o grupo, fazendo perguntas sobre as reflexões dos
participantes. 

O espírito da atividade é que os participantes reflitam e
discutam o estilo e as características de liderança mais
eficazes a aplicar às suas próprias empresas, e que
compreendam a importância desta dimensão.

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
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Esta atividade terá uma duração de aproximadamente 60
minutos. Inicialmente, um facilitador irá dividir todos os
participantes em quatro grupos com um número equilibrado
de participantes. Cada grupo sentar-se-á a uma mesa
diferente.

O facilitador atribuirá aleatoriamente a cada grupo o nome de
uma destas empresas: Valve, Google, Tesla e Microsoft.
Estima-se que a instalação demore 5 minutos.
O facilitador mostrará num ecrã o slide com uma explicação
do que fazer a seguir e lê-lo-á em voz alta para os
participantes. O diapositivo permanecerá visível durante o
desenvolvimento da atividade e o facilitador estará presente e
disponível para perguntas.

Cada participante pode pesquisar a empresa em questão na
Internet, utilizando um dispositivo eletrónico. Primeiro, deverá
ser feita uma reflexão individual sobre o estilo de liderança
que a empresa parece ter (transacional ou transformacional,
conforme  referenciado no ponto 5 do módulo); que
características identificam no estilo e de que forma
contribuem para que a empresa a tenha sucesso. Por último,
refletirão sobre como esse estilo de liderança se encaixaria
na sua própria empresa e com os seus empregados.
Tomarão notas. Esta primeira tarefa terá a duração de 20
minutos. 

A última parte da atividade terá a duração de 35 minutos.
Durante os primeiros 15 minutos, todos discutirão as suas
ideias individuais sobre o estilo de liderança que pensam que
a empresa designada tem e como isso ajuda essa empresa a
ter sucesso com o seu grupo. De seguida, no restantes 20
minutos, discutir-se-á como esse comportamento de
liderança teria impacto na própria empresa, comparando com
o estilo atual.

SOBRE A ATIVIDADE
AT

IVI
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 1
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SOBRE A ATIVIDADE
AT

IVI
DA

DE
 1

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA

É objetivo desta atividade contribuir para a melhoria da
liderança nas empresas, uma vez que se pede aos gestores
empresariais que reflitam profundamente sobre os seus
atuais estilos de liderança, nomeadamente, em relação ao
que os seus empregados precisam.

A atividade destina-se a ajudar os empregadores,
modificando o comportamento da sua liderança. A intenção
final é que os líderes sejam capazes de motivar e
compreender melhor os seus empregados, permitindo-lhes
um desempenho mais eficiente. 
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Esta atividade incide no reconhecimento, designadamente,
por parte  dos gestores empresariais, da importância de
escolher a estratégia de recrutamento correta para encontrar
candidatos que se enquadrem nos valores da empresa.

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

O objetivo desta ferramenta é que os gestores empresariais
reflitam sobre a importância de ter uma equipa de RH que
tenha conhecimentos sobre as estratégias de recrutamento
mais adequadas para a sua empresa, uma vez que permitirá
que os candidatos mais adequados desempenhem o melhor.

OBJETIVO(S)

Uma área com cadeiras para cada participante, 2 mesas
grandes (pelas quais serão distribuídos os participantes), um
computador, um ecrã/projetor, papel e canetas para todos.
Todos os participantes devem ter acesso a um dispositivo
com Internet (por exemplo um telemóvel, um tablet, ou um
computador).

MATERIAIS

55 minutos aproximadamente          TEMPO

Gestores de PME e de RHGRUPO-ALVO
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Pensa-se que a ferramenta seja desenvolvida
presencialmente e no interior. Os participantes serão
divididos em três grupos.
 
A cada grupo será designado um caso de recrutamento para
trabalhar e terá acesso à Internet se quiserem fazer alguma
investigação para os ajudar a resolver o seu caso.

Os participantes refletirão primeiro individualmente e depois
com o seu grupo sobre qual é a melhor estratégia de
recrutamento para o caso específico. O objetivo é que os
participantes reflitam sobre o conteúdo do módulo sobre
liderança no recrutamento, e que compreendam a relevância
deste processo para as suas empresas. 

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO
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INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES

A intenção é que os participantes utilizem os conhecimentos do
módulo sobre liderança e estilos de recrutamento durante a
atividade (ponto 4 do módulo). 

O objetivo deste exercício é refletir sobre a importância do
recrutamento e de na empresa existir uma equipa de RH
conhecedora para lidar com este processo, que saberia como os
potenciais empregados se ajustariam à cultura da empresa.
Os facilitadores terão de explicar a tarefa aos participantes com a
ajuda da projeção de uma apresentação. Terão também de estar
atentos em caso de dúvidas ou à eventualidade de os
participantes terminarem demasiado cedo com as suas tarefas. 

Neste caso, o facilitador deverá estimular a discussão entre o
grupo, fazendo perguntas sobre as reflexões dos participantes. 
A ideia da atividade é que os participantes reflitam e discutam a
estratégia de recrutamento mais eficaz para o seu caso específico
e compreendam a sua importância para uma boa liderança de RH.
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SOBRE A ATIVIDADE

 

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO 

Uma empresa PME do sector da publicidade que necessita de
um designer gráfico júnior em part-time. 
Uma PME do sector da saúde que necessita de um gestor de
projeto sénior a tempo inteiro.
Uma PME do sector financeiro que necessita substituir uma
pessoa em licença de maternidade para um cargo de nível
intermédio como gestor de recursos humanos. 

Cada participante pode utilizar a Internet a partir dos seus
dispositivos eletrónicos para fazer qualquer pesquisa que
possa ajudá-lo a resolver o caso. Em primeiro lugar, refletir-se-
á individualmente sobre qual a melhor estratégia de
recrutamento para o caso e porquê, tendo por referência o
ponto 4 do módulo. A tarefa terá a duração de 20 minutos. 

A parte seguinte da atividade terá a duração de 25 minutos.
Aqui, todos discutirão as suas ideias individuais com os seus
grupos e darão feedback uns aos outros, até chegarem a uma
estratégia comum. O facilitador também explicará estas
instruções mostrando um slide no ecrã que permanecerá
visível até ao final da tarefa.

Finalmente, cada grupo fará uma apresentação de 2-3 minutos
sobre o que discutiram nos seus grupos para os outros dois
grupos. Estima-se que esta última parte demore cerca de 10
minutos.

Esta ferramenta terá uma duração total de aproximadamente 55
minutos.

Inicialmente, um facilitador irá dividir todos os participantes em 3
grupos com um número equilibrado de participantes. Cada um
deles sentar-se-á numa mesa diferente e receberá papel e canetas
para tomar notas. O facilitador atribuirá aleatoriamente a cada
grupo um destes casos:

O facilitador mostrará um slide no ecrã com uma explicação do
que fazer a seguir, lendo-o em voz alta para os participantes. O
slide permanecerá visível durante a atividade e o facilitador estará
presente e disponível para perguntas. O diapositivo explicará as
seguintes instruções:
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 A ligação entre a atividade e a competência está na
aprendizagem dos líderes em gerir e planear funções e
tarefas de GRH e, assim, contribuir para o desempenho dos
funcionários. 

Os participantes compreenderão a importância do
recrutamento como a forma de conseguir os candidatos
certos para as suas empresas, que não só devem ter as
competências certas para o trabalho, como também devem
adaptar-se à cultura da empresa. Ao utilizar esta ferramenta,
os participantes aprendem a analisar a empresa atribuída e o
seu setor, e assim também as suas necessidades e valores.

Ao mesmo tempo, a atividade destina-se a ajudar os
trabalhadores atuais e futuros. Ter uma estratégia de
recrutamento de RH adequada assegura que os candidatos
são escolhidos porque correspondem aos caminhos e
valores da empresa, criando assim um ambiente motivador
com pessoas com modos de pensar semelhantes

SOBRE A ATIVIDADE

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA
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A motivação é um estado interno
que ativa, dirige e mantém o
comportamento de uma pessoa em
relação a determinados objetivos
ou metas; é o impulso que move
uma pessoa a realizar
determinadas ações e a persistir
nelas a fim de as alcançar. A
motivação é o que dá energia e
direção ao comportamento; é a
causa do comportamento. É um
processo que passa por várias
fases. Inicialmente, espera-se que
uma pessoa se sinta bem (ou deixe
de se sentir mal) se um objetivo for
alcançado. Na segunda fase, a
pessoa torna-se ativa e começa a
fazer coisas para atingir esse
objetivo. À medida que se avança
para o objetivo, haverá uma
avaliação sobre se a pessoa está ou
não no caminho certo, ou seja, será
dado feedback sobre o
desempenho. E finalmente, o
resultado será alcançado.

Compreender a ligação entre a
motivação dos trabalhadores e
a produtividade
Identificar os elementos
fundamentais que constituem a
motivação dos trabalhadores e
a sua ligação com as PME
Fornecer as dicas fundamentais
para melhorar a motivação
laboral, aumentando o
compromisso dos
trabalhadores para com a
empresa
Identificar as atividades
motivacionais que podem ser
implementadas numa PME 

O empregador compreenderá a
importância da motivação dos
empregados na otimização da
produtividade
Cria um ambiente de trabalho
motivador e desafiante que
permite ao empregado
desenvolver o trabalho de
equipa de uma forma mais
organizada, a fim de alcançar os
objetivos da empresa
Melhoria da saúde e do bem-
estar emocional dos
empregados por sentir que eles
são uma parte indispensável da
empresa
Promoção de comportamentos
positivos através da motivação,
confiança, compromisso ou
inovação

RESULTADOS: 
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DEFINIÇÃO

OBJETIVOS E
RESULTADOS

Dotar o empregador das
competências necessárias para
melhorar a motivação dos seus
empregados ou futuros
empregados

OBJETIVOS: 

MOTIVAÇÃO



O trabalhador motivado será
mais eficiente e produtivo do
que um trabalhador
desmotivado 

Motivação intrínseca do
trabalho. Esta é a que resulta da
satisfação obtida com uma
tarefa enquanto está a ser
executada. É pessoal,
autoestimulada e não requer
uma terceira fonte. Está
diretamente relacionada com o
nosso nível de satisfação
pessoal.

Motivação extrínseca para o
trabalho. Vem do exterior, de
recursos ou do reconhecimento
externo por terceiros. Está
associada a objetivos e
incentivos. Este tipo de
motivação é mais fácil de
implementar nas PME porque a
comunicação e cooperação
entre trabalhadores é mais
fluída.
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MOTIVAÇÃO NO
CONTEXTO DAS PME

A motivação dos empregados inclui
todas as ações que a empresa leva
a cabo para influenciar
positivamente o desempenho dos
empregados. O melhor resultado
possível é alcançar uma
produtividade constante ou
crescente dos empregados, bem
como o seu envolvimento nos
objetivos da empresa. Como regra,
isto significa que os empregados se
sentem confortáveis no seu local de
trabalho. Os funcionários
motivados que se sentem ligados à
empresa demonstram um
desempenho superior, são mais
inovadores e mais capazes de lidar
melhor com o stress. No ambiente
das PME, este aspeto é muito
importante porque, como grupo
mais pequeno, fazer com que os
trabalhadores se liguem à direção e
uns aos outros trará maiores
benefícios quer pessoais, quer
relacionados com o trabalho.

Existem dois tipos de motivação:
 

IMPACTO E EFEITOS

A motivação é uma competência
chave para melhorar a
produtividade dentro de uma PME e
para otimizar os recursos
disponíveis para o empregador e os
empregados de uma forma mais
positiva. Para tal, o gerente de uma
empresa deve estar consciente das
principais diretrizes para melhorar a
motivação dos seus empregados. 

MOTIVAÇÃO



Horário de trabalho flexível. A
liberdade do trabalhador de
escolher o seu próprio horário
pode ser implementada.
Combinar o teletrabalho com
trabalho presencial, ou mesmo
prolongar as horas de início e
fim, pode ser uma boa
oportunidade para motivar o
trabalhador.

Criar incentivos. O
estabelecimento de um salário
variável baseado em
realizações é uma boa forma de
motivar o trabalhador, uma vez
que está diretamente
relacionado com o desempenho
e a responsabilidade
profissional.

Oferecer possibilidades de
crescimento dentro da empresa
ou envolver o trabalhador em
projetos. A remuneração
financeira não é o único objetivo
do trabalhador, uma vez que um
salário emocional é igualmente
necessário.

Entre as principais opções para
motivar os trabalhadores,
encontram-se as seguintes:

Melhorar o espaço de trabalho.
Um espaço aberto, arrumado e
confortável favorece a troca de
informação e o trabalho em
equipa, melhorando a
produtividade do empregado.
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MOTIVAÇÃO

RISCOS

A implementação de mecanismos
para melhorar a motivação dos
trabalhadores nas PME pode
colocar sérios problemas ao
empregador se a importância da
motivação não for compreendida e
planificada de forma fiável dentro
da empresa.

O planeamento dos horários dos
trabalhadores e a sua flexibilidade
pode levar a uma desestruturação
do grupo e da comunicação entre
os diferentes departamentos, pelo
que este ponto deve ser abordado a
partir da necessidade de certos
horários dos trabalhadores
coincidirem com os que estão
envolvidos numa tarefa contínua.
Nas PME pode ser mais difícil de
implementar, uma vez que há
menos trabalhadores, pelo que um
horário reduzido pode apresentar
um problema maior.



O programa de incentivos deve ser
compreensível e exequível, pois
objetivos demasiado ambiciosos
tornarão o trabalhador
desinteressado em atingi-los,
transformando o efeito positivo
pretendido num efeito negativo de
desmotivação. Por outro lado,
basear um programa de incentivos
nas vendas pode levar a uma
tentativa de oferecer aos clientes
produtos de que estes não
necessitam, prestando um mau
serviço.

Quanto ao teletrabalho, a ausência
de um ambiente de trabalho em
alguns casos tem uma influência
negativa nos empregados, uma vez
que estes podem sentir-se menos
envolvidos com a empresa.

Por outro lado, se não for aplicada
de forma consistente e justa, pode
levar a disputas individuais ou de
equipa sobre as realizações ou
comparar o estado de trabalho dos
empregados uns com os outros.
Num ambiente mais pequeno como
as PME, estas disputas podem ser
muito negativas para o
funcionamento geral do grupo. 

Inversamente, tentar controlar
situações ou resultados de trabalho
pode levar à frustração e stress 

para o empregador quando surgem
problemas, uma vez que se sentirá
que os esforços para melhorar as
condições dos trabalhadores não
estão a dar os frutos esperados. 
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MOTIVAÇÃO

MOTIVAÇÃONO
PROCESSO DE
RECRUTAMENTO 

Uma vez analisadas as vantagens e
desvantagens que a motivação tem
no ambiente de trabalho,
abordaremos as melhores formas
de a implementar no trabalho
quotidiano de uma PME, bem como
a sua importância vital quando se
trata do desenvolvimento da
atividade laboral por parte dos
trabalhadores e como o
empregador pode melhorar esta
motivação, através da aplicação de
diferentes melhorias que têm
impacto em benefício do
trabalhador e, consequentemente,
na sua produtividade dentro da
empresa. 

Por outro lado, veremos o que
necessita um empregador, quando
seleciona pessoal, para detetar e
valorizar a motivação dos
candidatos a emprego.



Estar a favor de horários de
trabalho flexíveis. Melhora a
conciliação pessoal, laboral e
familiar. Um trabalhador mais
descansado tem um melhor
desempenho porque se evita o
esgotamento.

Favorece a integração. Faz o
trabalhador sentir-se como uma
parte importante da empresa.

Oferece um salário adequado.
Um salário adequado às
funções desempenhadas fará
com que o trabalhador se sinta
reconhecido e valorizado no seu
trabalho. 

Coloca o trabalhador na
posição certa. Se um
trabalhador puder aplicar os
seus conhecimentos num
trabalho, haverá um sentimento
de satisfação em responder
eficazmente.
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DO QUE PRECISA O
EMPREGADOR

Simpatia. Um empregador
amigável promove um bom
ambiente de trabalho, reduzindo
o stress dos seus empregados.

Capacidade de reconhecer
realizações. Com isto, a boa
disposição e a autoestima do
trabalhador é estimulada e o
cumprimento dos objetivos é
encorajado.

Metas e objetivos claros. Ao
informar claramente os
trabalhadores sobre quais são
os objetivos, eles sentir-se-ão
mais integrados no projeto e
terão maior clareza nas suas
funções.

Qualquer empresário sabe disto,
mas vale a pena lembrar. O sucesso
de uma PME é quase inteiramente
determinado pelas pessoas que
compõem a equipa. Um
empregador pode motivar os seus
empregados, seguindo algumas
orientações simples quando se
trata de os orientar para os seus
objetivos, criando assim um bom
ambiente de trabalho. 

As principais características de um
empregador motivador são:

 

MOTIVAÇÃO

COMO SABER SE SE POSSUI A
COMPETÊNCIA

A utilização de incentivos pode
trazer benefícios para a empresa,
sendo o principal deles o aumento
da produtividade. Estes incentivos
criam um melhor ambiente de
trabalho. 



Oferecer uma posição de
promoção interna a
trabalhadores qualificados
antes de a oferta de emprego
ser feita, fará com que os
trabalhadores se sintam
motivados e bem considerados
na empresa, podendo melhorar
as suas condições de trabalho e
posição.
Desenvolvimento profissional
contínuo dos trabalhadores,
através de programas de
formação oferecidos pela
empresa ou solicitados pelo
trabalhador, irá melhorar a
sensação de melhoria dentro da
empresa, auspiciando-se, com
uma qualificação mais elevada,
poder alcançar uma promoção. 
Direito de desligar fora da
jornada de trabalho. Tal tem
vindo a ganhar força nos
últimos anos, encorajando o
respeito pelos horários de
forma a não invadir a vida
pessoal ou familiar dos
trabalhadores. 
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Oferecer dias extra de folga aos
empregados que atinjam
determinados objetivos. Este
incentivo é muito popular entre
os empregados. 
Promover dias sociais com
colegas e respetivas famílias
quando os objetivos são
atingidos. Esta medida irá
melhorar a relação entre os
empregados e o seu sentido de
espírito de equipa.
Ter opções recreativas no
trabalho, tais como cantinas
para os empregados, salas de
descanso ou salas de espera.
Isto ajudará a proporcionar um
local para relaxar e fazer uma
pausa durante o dia de trabalho.
Oferecer cartões-oferta aos
empregados ou estabelecer
acordos de colaboração com
outras empresas para oferecer
aos seus empregados
descontos em diferentes
serviços (seguro de saúde, 

Um empregado satisfeito e
motivado é muito provavelmente
relutante em deixar a empresa, uma
vez que o sentimento de
reconhecimento é alcançado.
Algumas empresas oferecem
benefícios aos seus empregados
para melhorar a sua motivação.
Alguns exemplos são:

MOTIVAÇÃO
dentista, ginásio...); são ações
também altamente valorizadas
pelos empregados, uma vez que
consideradas um salário
emocional.



As perguntas feitas na entrevista de
emprego serão fundamentais na
avaliação dos conhecimentos e
aptidão de um empregado para o
cargo, mas detetar a sua motivação
para o cargo será também
fundamental na decisão. Diferentes
pessoas têm motivações diferentes
para se candidatarem a um
emprego e estas são individuais. 

Perguntar ao candidato sobre a sua
motivação para o trabalho vai
permitir-nos saber se o fazem para
realização pessoal ou profissional,
se gostam de atingir objetivos, se
gostam de se sentir parte da
empresa ou se dão uma visão de
como podem contribuir para a
equipa. Há trabalhadores que
gostam de mudanças ou desafios e
que têm problemas para resolver,
pelo que as suas motivações no
momento de uma entrevista podem
ser muito diversas.

A comunicação não-verbal é
igualmente importante quando se
trata de perceber a motivação de
um candidato a um emprego.
Procurem entusiasmo na voz do
candidato e empenho na sua
linguagem corporal. Por exemplo, 

ao analisar o espaço ocupado à
mesa, como um candidato
confiante utilizará o máximo de
espaço possível em seu benefício.
Um candidato que se inclina para a
frente e olha com confiança nos
olhos é um candidato
potencialmente motivado. Pelo
contrário, um candidato que mostra
respostas lentas, sem ênfase ou
praticamente sem linguagem
corporal, estará a falar de uma
personalidade desmotivada. 

Por vezes é também um erro
subestimar a importância do
dinheiro e dos benefícios como
uma das motivações para o
trabalho. Esta não será a motivação
principal e o empregado tentará
evitá-la na conversa, mas não deve
ser um impedimento que o fator
económico seja outra das principais
motivações quando se candidata a
um emprego. 

Em conclusão, a chave do sucesso
numa entrevista de emprego será
identificar o que motiva o candidato
e ver se essas qualidades, valores e
abordagens se adequam ao
trabalho a ser desenvolvido.
Perguntar como se sentiriam numa
situação futura que possa surgir no
novo emprego seria uma boa forma
de descobrir o que podem trazer à
equipa e o que os motiva a ser o
candidato perfeito.
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COMO RECONHECER A
COMPETÊNCIA NOS
TRABALHADORES

MOTIVAÇÃO



Recordar aos empregados a
visão e a missão da empresa.
Ao transmitir informação clara
aos empregados,
encorajaremos a motivação e o
envolvimento na filosofia da
empresa. Isto assegurará que
todos estejam plenamente
conscientes do seu papel e
lugar na empresa, definindo os
cargos e quem são os chefes de
equipa, uma vez que serão
responsáveis por assegurar que
tudo corre sem problemas em
cada departamento.

Para o empregador de uma PME,
numa perspetiva de longo prazo,
nada melhor do que melhorar a
qualidade de vida e a satisfação
dos seus empregados. As ações
levadas a cabo no domínio dos
recursos humanos devem ter como
objetivo melhorar as oportunidades
de crescimento profissional do
empregado, sem esquecer a
melhoria da colaboração dentro da
equipa ou da comunicação. Para
alcançar este objetivo, para
melhorar o trabalho e a
produtividade dos empregados,
podem ser implementadas na
empresa as seguintes iniciativas:

Recompensar o sucesso. Os
empregados devem sentir-se
valorizados dentro da empresa
e a melhor maneira de o
conseguir é conhecer
claramente os seus objetivos e
saber que, se os alcançarem,
serão recompensados. O
desenvolvimento do trabalho
deve ser medido através da
avaliação do que funciona e do
que não funciona, a fim de
otimizar o tempo e os recursos
disponíveis.
Fornecer os recursos e
ferramentas necessários. É
necessário cuidar de
pormenores como o ambiente
de trabalho ou as ferramentas
para o desenvolvimento da
atividade, para que o
trabalhador se sinta confortável
durante o seu dia de trabalho e
se sinta cuidado dentro da
empresa; desta forma, a
produtividade não irá diminuir.
Controlar e encorajar a gestão
intermédia. Como regra geral,
os problemas que os
trabalhadores enfrentam têm a
ver com o seu gestor direto. Por
este motivo, será essencial
transmitir a necessidade de
motivar a sua equipa a estes
quadros intermédios.
Formação. A formação contínua
dos trabalhadores será uma das
chaves para aumentar a 
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MOTIVAÇÃO
COMO
DESENVOLVER A
COMPETÊNCIA



sensação de poder crescer
dentro da empresa e melhorar o
ambiente de trabalho. 

agradável, o que pode manter os
trabalhadores motivados e
empenhados. As festas no local de
trabalho, a criação de dias de bring-
your-dog-to-work e happy hours
semanais para os empregados são
algumas estratégias comuns. Pedir
aos trabalhadores para sugerirem
como tornar o local de trabalho
mais divertido irá melhorar.
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CONCLUSÕES

MOTIVAÇÃO
Dar prioridade à comunicação,
reuniões e recursos humanos. A
comunicação será a base para
melhorar a motivação dos
trabalhadores dentro da
empresa. Um bom gestor deve
estar próximo, ter contacto com
o trabalhador e falar cara a cara
com o pessoal, em vez de se
limitar a ficar fechado num
escritório. Ao marcar reuniões
regulares com os trabalhadores,
o empregador terá uma visão
global dos pontos fortes e
fracos da sua empresa, bem
como do seu pessoal. 
Responder aos pedidos.
Quando um empregador pede
aos trabalhadores um esforço
extra ou pede um favor, a
resposta é geralmente positiva.
Do mesmo modo, quando um
trabalhador pede um favor à
empresa, a resposta deve ser
ativa e curta, tentando encontrar
uma solução para as situações
profissionais e pessoais do
trabalhador. 
Encorajar um ambiente
divertido. Tornar o local de
trabalho mais divertido tornará
a sensação de trabalhar mais 

Um trabalhador motivado sentir-
se-á como parte da equipa e da
empresa, tornando-se um
elemento-chave para melhorar a
produtividade, melhorar a
otimização dos recursos à sua
disposição e aumentar a
sensação de bem-estar entre a
equipa de trabalho.
Cabe ao gestor da empresa
melhorar a motivação dos
trabalhadores, seguindo
orientações simples para
melhorar as condições de
trabalho e/ou pessoais.
Deve ter-se cuidado ao
implementar medidas para
melhorar as condições de
trabalho dos empregados, uma
vez que uma implementação
deficiente, ou desorganizada,
pode ter o efeito 
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MOTIVAÇÃO
Os incentivos e recompensas
financeiras são muitas vezes
compensados pela apreciação
dos empregados quanto às
possibilidades de promoção e
progresso dentro da empresa,
ou de serem tidos em conta na
tomada de decisões de
trabalho, fazendo assim com
que se sintam mais realizados e
valorizados. 
A melhoria do bem-estar dos
empregados terá sempre um
impacto positivo no
desenvolvimento da sua
atividade. A liberdade de
horários de trabalho, a
possibilidade de teletrabalho ou
a possibilidade de conciliar a
vida profissional com a vida
familiar melhoram a sensação
de bem-estar do empregado.
Nos processos de seleção de
pessoal, o empregador deve ter
em conta tanto a linguagem
verbal do entrevistado e a sua
motivação ao candidatar-se ao
emprego, como a linguagem
não verbal e a sua ênfase ao
exprimir-se. Um empregado
motivado mostrará essa
motivação numa entrevista de
emprego.

posto e desmotivar e confundir
os empregados.
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A abordagem GROW promove a confiança e a automotivação,
levando a uma maior produtividade e satisfação pessoal. O
modelo GROW é uma estratégia que permite aprender a
identificar os objetivos fundamentais, analisar a situação
atual e elaborar planos de ação gerais com base nas
informações obtidas. Antes da concentração nos problemas
mais específicos, é necessário saber qual é o objetivo final de
qualquer projeto e ter uma visão holística do mesmo, para
que todas as decisões a serem tomadas estejam
devidamente alinhadas e o objetivo original e a motivação
para atingir esse objetivo nunca se perca.

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Despertar a motivação: embora os objetivos a curto prazo
incentivem a melhoria da produtividade no imediato, é
cumprimento dos nossos objetivos pessoais a longo
prazo que realmente impulsiona uma ação consistente e
proporciona uma sensação de autorrealização.
Proporcionar clareza: Devido à complexidade das
situações que enfrentamos, surgem frequentemente
distrações que desviam a nossa atenção do objetivo
inicial. Se for mantida uma perspetiva global, todas as
ações terão um propósito comum. Se devidamente
implementadas, os seus efeitos estender-se-ão ao longo
do tempo até às fases posteriores do projeto

OBJETIVO(S)

Quadro branco/Flipchart
Canetas

MATERIAIS

60 minutosTEMPO

Líderes e gestores         GRUPO-ALVO
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Um dos papéis mais importantes de um líder é treinar e
motivar quem dirige a fazer o seu melhor. Ao fazer isto, irá
promove-se a tomada das melhores decisões, a resolver
problemas, a aprendizagem de novas competências, e a
progressão das carreiras. GROW é um acrónimo que significa
Goal – Meta; Reality – Realidade; Obstacles/Options -
Obstáculos/Opções; Will - Vontade. Uma boa maneira de
pensar sobre o Modelo GROW é pensar como se planeia uma
viagem. Primeiro, decide-se para onde se vai (o objetivo), e
estabelece-se onde se está atualmente (a realidade atual).
Em seguida, explora-se várias rotas (as opções) para o seu
destino. Na etapa final, estabelecendo a "vontade", assegura-
se que se está empenhado em fazer a viagem e se está
preparado para os obstáculos que se poderão encontrar no
caminho.

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

O modelo GROW é uma ferramenta simples, mas altamente
eficaz, que pode ser utilizada em qualquer ambiente de
reunião ou liderança. Pode ser adaptada a qualquer cenário
onde seja necessário tomar decisões, ou onde seja
necessário ultrapassar obstáculos.
O facilitador deve estar ciente dos seguintes aspetos ao
implementar as seguintes etapas:

Etapa 1. Quanto mais alinhados estiverem os trabalhadores
com os seus valores fundamentais na prossecução dos
objetivos estabelecidos, tanto mais empenhados estarão em
participar nas ações que tornarão esses objetivos uma
realidade.

Etapa 2. O segundo passo de GROW convida à autoavaliação.

Etapa 3. As opções permitem às pessoas explorar as
possibilidades e escolher qual dessas possibilidades
funcionará melhor para as fazer avançar. Quando a pessoa
desenvolve estas opções, fica mais motivada e
emocionalmente ligada a elas.

Etapa 4. Esta parte ajuda a desenvolver um compromisso
para a realização dos objetivos.

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES  
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SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO 

Etapa/Passo 1:
ESTABELECER O OBJETIVO (aspiração). 
Primeiro, você e o membro da sua equipa precisam de olhar
para o comportamento que querem mudar, e depois
estruturar esta mudança como um objetivo que querem
alcançar.
Peça ao funcionário (membro do grupo, colega, etc...) para
descrever qual é o seu objetivo/operação(ões).

Perguntas valiosas nesta etapa:
o   No que gostaria de se concentrar hoje?
o   O que é importante para si neste momento?
o   Que novas competências pretende aprender ou
desenvolver?
o   Que desafios enfrenta neste momento?
o   De que forma sentiria que este tempo tem sido bem
passado?
o   Para que está atualmente a trabalhar?
o   Como formula o seu objetivo numa linguagem positiva?

Etapa/Passo 2:
EXAMINAR A REALIDADE ATUAL
A seguir, peça ao membro da sua equipa para descrever a
sua realidade atual.
Este é um passo importante. Com demasiada frequência, as
pessoas tentam resolver um problema ou alcançar um
objetivo sem considerarem completamente o seu ponto de
partida, e muitas vezes faltam-lhes algumas informações de
que necessitam para alcançar o seu objetivo de forma eficaz.
À medida que o membro da sua equipa lhe fala da sua
realidade atual, a solução pode começar a surgir.

As questões úteis de coaching nesta etapa incluem o
seguinte:
o  O que está a acontecer agora (o quê, quem, quando, e com
que frequência)? Qual é o efeito ou resultado disso?
o  Já deu algum passo em direção ao seu objetivo?
o  Esta meta entra em conflito com quaisquer outras metas
ou objetivos?
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SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
(CONT.) 

EEtapa/Passo 3:

EXPLORAR OS OBSTÁCULOS/OPÇÕES

Após se ter explorado a realidade atual, é altura de determinar
o que é possível, ou seja, equacionar as opções possíveis
para alcançar o objetivo estabelecido.

Ajude o membro da sua equipa a fazer uma tempestade de
ideias com o maior número possível de boas opções. Depois,
discuta-as e ajude a decidir sobre as melhores opções.

As perguntas típicas que se pode utilizar para explorar as
opções são as seguintes:
o   Que obstáculos se colocam no seu caminho?
o   Se tivesse 50% mais confiança, o que estaria a fazer que
seria diferente?
o   O que poderia fazer?
o   Que mais poderia fazer?
o   E se este constrangimento fosse removido? Será que isso
mudaria alguma coisa?
o   Quais são os prós e os contras de cada opção?
o   O que faria se não respondesse a ninguém?
o   Qual é a utilização mais eficiente do seu tempo neste
momento?

Etapa/Passo 4:
ESTABELECER A VONTADE
Olhar para o caminho a seguir (responsabilização e ações
pessoais) (O quê, quando, por quem e a vontade de o fazer).
Estabelecendo a sua realidade atual e explorando opções, o
membro da sua equipa terá agora uma ideia muito boa de
como pode atingir o seu objetivo. Mas tal pode não ser
suficiente. O passo final é conseguir que o membro da equipa
se empenhe em ações específicas para avançar em direção
ao seu objetivo. Este passo ajuda a ativar a força de vontade
e a dar um impulso fortalecedor!
Perguntas eficazes incluem:
o   Numa escala de 1 a 10, até que ponto está motivado para
atingir o seu objetivo?
o   O que será necessário para que essa motivação se
aproxime de um 10?
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SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
(CONT.) 

o   Qualquer que seja o seu primeiro passo, consegue pensar
em algo que o possa impedir de o fazer?
o   Até que ponto está empenhado em alcançar este objetivo?
o   Como quer ser responsabilizado por este objetivo?
o   Como irá celebrar quando tiver atingido o seu objetivo?
o   O que é que vai fazer nas próximas 24 horas?
o   O que irá fazer quando tiver atingido o seu objetivo?
o   Quem precisa de incluir na sua jornada para atingir esse
objetivo?
o   O que mais precisa de considerar antes de começar?

Decidir uma data em que ambos (gestor e trabalhador) irão
rever os progressos. Isto proporcionará alguma
responsabilização, e permitirá mudar a abordagem se o plano
original simplesmente não estiver a funcionar.
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RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA

Esta atividade está ligada à motivação, uma vez que a
abordagem GROW fomenta a confiança e a automotivação,
levando a uma maior produtividade e satisfação pessoal.
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A atividade "The Marshmallow Problem" [O Problema do
Marshmallow] procura demonstrar como trabalhar melhor
com a equipa de trabalho/que se lidera, procurando mais
eficácia na prossecução de objetivos. Aprender-se-á como
implementar esta ferramenta de motivação, colaboração e
liderança de equipas em tempos de mudança e
complexidade.

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Esta atividade enfatiza a importância da motivação da equipa
e da comunicação de grupo, da dinâmica de liderança, da
colaboração, da inovação e de estratégias de resolução de
problemas. Ensina uma abordagem ágil à gestão de riscos e
o valor da experimentação contínua para reduzir o
desperdício. 

OBJETIVO(S)

20 paus de esparguete (por grupo) 
1 metro de corda (por grupo) 
1 metro de fita adesiva (por grupo) 
1 saco ou envelope de papel (por grupo) 
1 marshmallow (por grupo) 
Fita métrica

MATERIAIS

60 minutosTEMPO

Membros da equipaGRUPO-ALVO
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O Problema do Marshmallow é uma atividade de construção
de equipas e motivação em que as equipas devem competir
para construir a estrutura mais alta de 20 paus de espaguete,
com um metro de fita adesiva, um metro de cordel, e um
marshmallow. Enfatiza a comunicação de grupo, dinâmica de
liderança, colaboração, inovação e estratégias de resolução
de problemas. Ensina uma abordagem profícua à gestão de
riscos e do valor da experimentação contínua para reduzir o
desperdício. Destina-se a ser um exercício divertido de
construção/reforço de equipas.

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO
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INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES

Após a sua implementação, os facilitadores podem concluir a
atividade com recurso aos conhecimentos sobre o desafio. 
 Podem, por exemplo, mostrar a TED Talk do Desafio
Marshmallow, ou simplesmente referir-se à talk e descrever
algumas das principais perceções do desafio Marshmallow:

1. As crianças fazem melhor do que os estudantes
universitários em negócios: em praticamente todas as
medidas de inovação, os jardins-de-infância criam estruturas
mais altas e mais interessantes.

2. O marshmallow é uma metáfora para os pressupostos
ocultos de um projeto. A suposição no Desafio Marshmallow
é que os marshmallows são leves e fofos e facilmente
apoiados pelos espaguetes. Quando se tenta realmente
construir a estrutura, os marshmallows não parecem ser tão
leves. A lição do desafio dos marshmallows é que
precisamos de identificar os pressupostos no nosso projeto -
as necessidades reais, o custo do produto, a duração do
serviço - e testá-los cedo e frequentemente. Este é o
mecanismo que conduz a uma inovação eficaz.
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Passo 1:
Criar um kit de desafio de marshmallow para cada equipa,
contendo cada um: 20 peças de esparguete, 1 metro de fita
adesiva, 1 metro de corda e 1 marshmallow. Estes
ingredientes devem ser colocados num saco ou envelope de
papel, o que simplifica a distribuição e esconde o conteúdo,
maximizando o elemento de surpresa.
Organizar o grupo em equipas de 3-6 pessoas. Cada equipa
deve sentar-se à volta de uma mesa. Todo o grupo deve
trabalhar no mesmo espaço, bastante próximos uns dos
outros.

Passo 2:
Dar as instruções. Ser claro e conciso sobre os objetivos e
regras do desafio.
Construir a estrutura mais alta e independente: a equipa
vencedora é a que tem a estrutura mais alta medida quer da
superfície da mesa quer do chão até ao topo do
marshmallow. Isto significa que a estrutura não pode ser
suspensa de uma estrutura mais alta, como uma cadeira, teto
ou candelabro.
O marshmallow inteiro tem de estar no topo da estrutura.
Cortar ou comer parte do marshmallow desqualifica a equipa.
Utilizar tanto do kit quanto necessário: as equipas podem
usar tantos dos 20 esparguetes quanto necessário, do fio ou
da fita adesiva. A equipa não pode utilizar o saco / envelope
de papel como parte da sua estrutura.
Separar o esparguete, o fio ou a fita adesiva: as equipas são
livres de partir o esparguete, ou cortar a fita e o cordel para
criar novas estruturas.
O desafio dura 18 minutos: as equipas não podem agarrar-se
à estrutura quando o tempo se esgota. Quem tocar ou apoiar
a estrutura no final do exercício será desclassificado.
Assegure-se de que todos compreendem as regras: repetir as
regras se necessário e perguntar se alguém tem alguma
dúvida antes de começar.

SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
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Passo 3:
Iniciar a contagem decrescente do relógio e música no início
do desafio.
Relembrar as equipas da hora: contagem decrescente das
horas. Pode ser eficaz chamar a atenção para o tempo aos
12 minutos, 9 minutos (a meio caminho), 7 minutos, 5
minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos e uma
contagem decrescente de dez segundos.
Chamar a atenção para a forma como as equipas estão a
proceder: informar todo o grupo de como as equipas estão a
progredir. Chamar cada vez que uma equipa constrói uma
estrutura de pé. Construir uma rivalidade amigável. Encoraje
os participantes a olhar à sua volta, e não tenha medo de
aumentar a energia e os riscos.
Lembrar as equipas que os titulares serão desclassificados:
várias equipas terão o desejo de manter a sua estrutura no
final para a estabilizar, porque colocar o marshmallow no
topo fará com que a estrutura se afivele. A estrutura
vencedora precisa de ser estável.

Passo 4:
Depois de o relógio se esgotar, pedir a todos na sala que se
sentem para que todos possam ver as estruturas.
Medir as estruturas: Desde a estrutura mais curta até à mais
alta, medir e chamar a atenção para as alturas. Identificar a
equipa vencedora.

Passo 5:
As equipas refletem sobre a forma como o fizeram: fazer
com que as equipas se sentem juntas e discutam o seu
processo. Introduzir as perguntas abaixo para ajudar a guiá-
las na sua reflexão:
o Como é que trabalhámos em grupo?
o Que papel assumi? Como é que eu contribuí? Há alguma
coisa que eu tenha impedido de fazer? Porquê?
o Quem assumiu a liderança do grupo? Como é que se
manifestou em momentos diferentes?
o O que aprendi sobre mim e o meu comportamento? E sobre
as outras pessoas e o seu comportamento? E sobre o
comportamento dos grupos?
o Que conhecimentos posso retirar desta experiência que
poderia aplicar noutros contextos?

SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
(CONT.)
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SOBRE A ATIVIDADE

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA

Esta atividade está ligada à motivação, uma vez que a
motivação dos membros da equipa envolve assegurar a
satisfação no local de trabalho, bem como a realização de
ações que influenciam positivamente o desempenho no
trabalho. Os objetivos da equipa serão alcançados com mais
sucesso se os membros da equipa estiverem motivados e
empenhados.
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estabelecer objetivos e fazer
listas
planear
programar 
priorizar
atribuir recursos
colaborar
delegar, mantendo a eficiência
documentar 
manter registos

As competências organizacionais
são aquelas que permitem a um
empregado, ou empregador, utilizar
os recursos de forma eficiente e
eficaz (Indeed, 2021). As
capacidades de organização são
algumas das mais importantes e
transferíveis competências
profissionais que um empregado
pode desenvolver. 

Alguns passos para melhorar as
aptidões organizacionais incluem:

Entre estas competências de
organização encontra-se a de
gestão do tempo, que pode ser
definida como um processo que
envolve o planeamento e a gestão
de tarefas em torno de prazos, a fim
de se trabalhar de forma mais
inteligente e de produzir trabalho 

 ocom um padrão mais elevado
(Kushwaha, 2021). Consiste na
estratégia de planear o tempo
disponível e controlar a quantidade
gasta em tarefas específicas, a fim
de trabalhar de forma mais
eficiente. 

Não importa quão organizados
estejamos e quanto desejemos por
mais tempo, há sempre apenas 24
horas, 1.440 minutos, ou 86.400
segundos num dia, pelo que a
melhoria das capacidades de
organização e gestão do tempo é,
portanto, da maior importância. E
as competências que as pessoas
adquirem através da autoanálise,
planeamento, avaliação e
autocontrolo determinam a forma
como utilizamos esse tempo.

As pessoas que utilizam
competências organizacionais e de
gestão do tempo eficazes têm mais
probabilidades de serem mais
produtivas e terem mais energia
para as tarefas que têm em mãos.
São menos stressadas, têm mais
tempo livre para prosseguir as suas
paixões, completam mais tarefas,
têm uma relação mais favorável
com as pessoas e têm uma maior
autoestima. 
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DEFINIÇÃO

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO TEMPO



Compreender a necessidade de
contratar pessoas organizadas
e que giram bem o seu tempo

Conhecimento das
competências organizacionais
necessárias para a gestão de
PME
Desenvolvimento de um plano
de formação para a definição de
objetivos e gestão do tempo
Melhoria das competências
organizacionais e de gestão do
tempo a nível individual, em
pares e em pequenas equipas
Melhoria das competências
organizacionais e da gestão do
tempo
Melhoria da eficiência das PME

RESULTADOS: 
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OBJETIVOS E
RESULTADOS

Reconhecer a importância das
competências organizacionais e
da gestão do tempo numa PME
Compreender as vantagens
para os gestores difundirem
uma cultura de competências
organizacionais e de gestão do
tempo na sua equipa de
trabalho
Identificar o plano e respetivas
componentes de melhoramento
Criar uma lista de verificação
para monitorizar e avaliar o
processo de melhoria

OBJETIVOS: 

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO TEMPO

Uma importante competência de
organização é o autocuidado. Nada
do que foi mencionado acima é
possível se não estivermos
organizados na própria vida, tanto a
nível profissional como pessoal. É
necessário comer e dormir bem,
bem como cuidarmos da nossa
saúde em geral. A organização em
cada aspeto da vida é essencial
para assegurarmos um equilíbrio
saudável. Sentirmo-nos em função
do clima, cansados, stressados ou
qualquer outra coisa negativa terá
um impacto profundo nas nossas
capacidades como líder.

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO TEMPO
NO CONTEXTO DAS
PME 

As capacidades de organização e
gestão do tempo são primordiais
num ambiente de trabalho e
negócios, uma vez que permitem
aliviar procedimentos e torná-los
mais eficientes. Para o conseguir,
os proprietários e líderes
empresariais devem cultivar um  
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local de trabalho no qual se
reconheça a importância das
competências organizacionais e de
gestão do tempo (Business Trends,
2016).

Possuir estas características é,
evidentemente, benéfico para um
empregado como pessoa,
permitindo-lhe coligir e reunir os
recursos necessários e ser pontual
(Kooser, 2019). 

De facto, fortes competências
organizacionais são importantes
por uma variedade de razões e
todas têm um denominador comum
porque transformam uma pessoa
num empregado eficiente e eficaz.
Esta é exatamente a razão pela qual
os empregadores valorizam as
competências organizacionais, já
que estão constituem uma base
forte para o desenvolvimento de
outras competências (MOO, 2021). 
Os trabalhadores podem viver uma
vida menos stressante e mais
prazerosa ao organizarem as suas
tarefas. Dar prioridade às tarefas
mais importantes e adjudicar as
tarefas menos cruciais para um
período menos caótico é uma
dimensão fundamental de uma
gestão eficaz do tempo. A gestão
do tempo é importante porque 

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO TEMPO

ajuda a conservar energia e a
manter a calma num ambiente de
ritmo acelerado. A gestão do tempo
ajuda a melhorar o desempenho, a
produzir melhor trabalho, a entregar
trabalho a tempo, a reduzir o stress
e a aumentar a confiança.

 As capacidades organizacionais
envolvem manter um espaço de
trabalho ordenado, cumprir prazos e
comunicar bem com a equipa de
trabalho e parceiros/clientes. A
necessidade de ter capacidades de
organização torna-se ainda mais
importante quando se é chefe ou
gestor de recursos humanos,
nomeadamente numa PME. 

A capacidade de executar tarefas
de forma atempada, programar e
cumprir prazos é o Santo Graal de
fortes competências
organizacionais. Conseguir
mantermo-nos a nós próprios e a
equipa disciplinados é um seguro
benefício para a nossa PME.

IMPACTO E EFEITOS 
A organização do trabalho e a
maximização do tempo para o
crescimento do negócio, numa
PME, permitem priorizar tarefas e
alcançar, de forma mais rápida, os
objetivos estabelecidos. 
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Como mencionado anteriormente, é
importante que as PMEs fomentem
uma cultura de gestão eficaz do
tempo. Isto impõe-se
predominantemente à gestão da
empresa. Se a direção não destacar
explícita e implicitamente esta
necessidade, não se pode esperar
que os empregados sigam tais
diretrizes (Kushwaha, 2021). Além
disso, o conceito de tempo não é
ilimitado e isto é crucial,
particularmente, ara as PME. Estas
empresas têm um menor
contingente de mão-de-obra menor
e se não for implementada uma
estratégia de gestão do tempo,
pode parecer que o negócio está
parado e não progride (Fewtrell,
2021). 

Por seu turno, a adoção de uma
forte filosofia de gestão do tempo
permite concentrarmo-nos e dar
prioridade às operações
empresariais mais importantes e
produzi-las com melhor qualidade.
Do mesmo modo, se o tempo for
organizado de forma coerente, os
empregados deverão ver uma
diminuição dos níveis de stress,
uma vez que as tarefas, cumpridas
na “ordem correta”, parecerão mais
exequíveis e mais fáceis de
controlar. Isto apesar de terem o 

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO TEMPO

mesmo volume de trabalho para
completar (Pettit, 2020). 

Consequentemente, os
trabalhadores sentir-se-ão mais
aliviados e não sobrecarregados
com tarefas, o que lhes permite
concentrarem-se melhor e reduzir a
o nível de procrastinação (Ward,
2021). Tudo isto resulta numa força
de trabalho motivada que
provavelmente permanecerá na
empresa durante um período de
tempo mais longo (Business
Trends, 2016). 

A não adoção adequada de
competências organizacionais e de
gestão do tempo pode resultar em
obrigações não cumpridas, privação
do sono e falta de autocuidado, o
que pode levar ao stress. Estes
efeitos secundários adversos serão
igualmente transferidos para o
ambiente de trabalho, bem como
para a vida pessoal dos
trabalhadores (Ward, 2020). A má
gestão do tempo e pode levar à
exaustão, irritabilidade e saúde
deficitária. Sentir-se
sobrecarregado é uma importante
fonte de stress. Aprender como
organizar o trabalho e a vida privada
e como gerir o tempo é uma forma 

RISCOS
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excelente de reduzir
significativamente o stress. 

O multitarefa não poupa tempo,
segundo estudos psicológicos
(Vaden 2015); em muitos casos, o
oposto é verdadeiro. Quando se
passa de uma atividade para outra,
perde-se tempo e perde-se
produtividade. A multitarefa numa
base regular pode tornar mais difícil
a concentração e a manutenção da
atenção. Isto porque o cérebro é
incapaz de criar uma análise
aprofundada da referida tarefa., o
que resulta no descuido de detalhes
mais finos que poderiam ter sido
detetados se não fosse a
multitarefa (Girdler, 2020). De facto,
estas situações podem
involuntariamente limitar o
potencial para se progredir,
especialmente no caso de as
competências organizacionais
serem fracas ou não estejam
desenvolvidas.

É importante mantermo-nos num
local livre de distrações, inclusive
passando por desligar notificações
dos dispositivos eletrónicos, e
estabelecer um tempo para cada 
 tarefa específica, o que pode ajudar
na concentração e focalização
numa atividade de cada vez.

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO TEMPO

O pessoal de gestão deve estar
consciente de que as competências
organizacionais e a gestão do
tempo são essenciais. Um
candidato pode ter o conjunto certo
de hard skills, mas sem
competências organizacionais
fortes, a sua produtividade desce
consideravelmente. É por isso que
tanto as chamadas hard skills como
as competências transversais (soft
skills) são importantes para ser um
funcionário de primeira linha.
É verificável, numa entrevista de
emprego, se um candidato é
organizado, bem como se
apresenta, como ouve e como
responde a perguntas,
especialmente sobre emoções. 

Alguns candidatos podem estar
bem preparados para a entrevista,
outros não, e isto pode ser muito
revelador sobre o seu valor na
empresa. Mesmo algo simples
como aparecerem 10 minutos mais
cedo, 5 minutos mais cedo,
exatamente na hora certa, ou
mesmo mais tarde para a 

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO TEMPO
NO PROCESSO DE
RECRUTAMENTO
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entrevista, revelará como gerem o
seu tempo. 

É importante dizer ao candidato
quanto tempo durará a entrevista
de trabalho, para que as
competências de gestão do tempo
sejam visíveis quando o candidato
falar. Ao ser-se claro e curto ou, ao
contrário, usar-se frases longas
com muitos detalhes, dá uma
indicação clara de como os
candidatos analisam e
compreendem as restrições de
tempo sem que o saibam
explicitamente (Doyle, 2021). 

É importante informar os
empregados e potenciais
empregados sobre a forma como a
PME organiza o seu trabalho
(horários, prazos, responsabilidades
dos membros do pessoal, etc.). Ao
perguntar a um candidato se ele
concorda com as condições, é
importante analisar as suas
recções. Um olhar de choque não é
um bom sinal, por exemplo, quando
se discute o horário diário. 

É bom incluir algumas perguntas
sobre as competências transversais
do candidato, nomeadamente sobre
a organização e a gestão do tempo.
Perguntas de autorreflexão, como 

ORGANIZAÇÃO E
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Considera-se uma pessoa
organizada?" poderão conduzir a
respostas as quais pensam que o
entrevistador quer ouvir. Em vez
disso perguntas mais abertas,
como "O que faz para se manter
organizado no dia-a-dia?" e "Quão
importante é para si a
pontualidade?”, revelarão se o
candidato é uma pessoa
organizada ou se essas
competências poderiam ser
melhoradas.

DO QUE PRECISA O
EMPREGADOR

Os empregadores precisam de
estar conscientes de que nem
todos têm fortes competências de
gestão do tempo e de organização,
mas há formas de garantir que as
pessoas menos organizadas
possam ir no caminho certo. Os
gestores devem dispor de sistemas
que garantam que os empregados
cumpram os prazos e, em geral,
possam gerir bem o seu tempo,
como por exemplo, estimular a
criação de uma lista de tarefas
partilhadas (como o Ásana) ou de
um calendário partilhado, ou, ainda,
o estabelecimento de lembretes
para reuniões e de prazos. Ter uma
lista de afazeres e um calendário 
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que seja transparente - que significa
que qualquer pessoa na empresa o
pode ver - é uma forma de encorajar
os empregados a estarem “em
cima” dos respetivos prazos, uma
vez que será visível para todos se
alguém falhar um prazo. 

Um dos principais benefícios das
competências organizacionais é um
sentido de controlo que permite
uma maior produtividade. A
acompanhar isto está a ideia de
planeamento. Os empregadores
devem implementar um calendário
ou planeador (ou ambos) para que,
juntamente com a sua equipa de
trabalho, possa cumprir os prazos.
A apresentação visual das tarefas
permite uma análise mais fácil das
mesmas e - espera-se - torna-as
mais realizáveis (GreatBizTools,
2022). Se um empregador verificar
que existe falta de consistência no
cumprimento do tempo, então
poderá ser necessária uma
intervenção mais dirigida e incisiva.
 
Os empregadores também
precisam de demonstrar (eles
próprios) boas competências de
gestão do tempo; com muitas (se
não todas) competências
transversais, os responsáveis
devem ser bons modelos a seguir 

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO TEMPO

pelos restantes empregados. Se o
patrão se atrasa constantemente às
reuniões e não cumpre os prazos,
porque é que os empregados
devem ser pontuais? Dar um mau
exemplo cria um efeito de
arrastamento que faz com que os
empregados saibam que não há
problema em chegarem atrasados e
serem desorganizados, o que nunca
é apreciado no mundo empresarial.
Por outro lado, os empregadores
que demonstram a importância da
organização e da gestão do tempo
estabelecem as bases para que os
outros empregados façam o
mesmo. 

Um exemplo claro de boa
organização e capacidade de
gestão do tempo, embora possa
não ser conclusivo por si só, é o
nível de comunicação que uma
pessoa exibe (Indeed, 2021). Se
tivermos boas capacidades de
organização, é mais provável que
comuniquemos abertamente que
cumprimos as tarefas e o que
fizemos exatamente (Kooser,
2021). Se não o fizermos, então é
provável que as nossas
competências organizacionais e de 

COMO SABER SE SE POSSUI A
COMPETÊNCIA
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gestão de tempo sejam limitadas,
pois podemos sentirmo-nos
demasiado sobrecarregados para
cumprir os prazos. Além disso, as
pessoas que planeiam o seu
trabalho eficazmente, ou criam uma
distinção clara entre trabalho e vida
pessoal, têm boas aptidões
organizacionais (Estrada, 2022).

Outro sinal de boa organização e
gestão do tempo é físico; mantém a
sua secretária arrumada? Deixa
pratos sujos no lava-loiça depois do
almoço? Parece desgrenhado,
como se tivesse acabado de sair da
cama? Observações
comportamentais como estas são
reveladoras. Alguém que parece
desgrenhado fisicamente, por
exemplo, pode ter dificuldade em
levantar-se e vestir-se a horas para
o trabalho, um sinal de má gestão
do tempo. Da mesma forma, um
espaço de trabalho desorganizado
reflete um processo de pensamento
desorganizado, pelo que ter uma
secretária desarrumada é falar de
alguém cujos pensamentos
também estarão desorganizados. 

As competências organizacionais
estabelecem um sentido de
confiança e profissionalismo no
local de trabalho. Um gestor bem
organizado tem uma imagem de  

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO TEMPO

fiabilidade e controlo. Isto ajuda a
ganhar mais facilmente a confiança
de clientes e associados. Um gestor
bem organizado cria um ambiente
de trabalho mais relaxado, em
oposição a um desorganizado onde
se está constantemente à procura
de algo ou a contornar pilhas de
papéis. 

Outro sinal de boa capacidade de
organização, tanto para gestores
como para empregados, é a
capacidade de trabalhar sob
pressão. Alguém que efetivamente
divide as suas grandes tarefas em
várias e realizáveis tem mais
probabilidades de cumprir um prazo
para um grande projeto ou
atividade. Estar preparado para a
quantidade de tempo que cada
tarefa implica torná-la-á mais
superável. 

Finalmente, estar organizado no
trabalho implica muitas vezes
organizar o próprio processo de
pensamento. O pensamento
analítico envolve a capacidade de
ler e interpretar informação para
chegar a conclusões razoáveis, e
ser capaz de pensar sobre um
problema de forma lógica e
determinar a origem da questão
ajudará a ultrapassar rapidamente
os contratempos e evitar atrasos.
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Comunicação (falar e escrever
de uma forma clara para ter a
certeza de que a mensagem é
compreendida)
Atenção aos detalhes

O primeiro passo para identificar a
competência de um empregado ou
potencial empregado em trabalhar
de forma organizada é dar-lhe
algumas tarefas com prazos
definidos. Algumas tarefas devem
ser fáceis e outras mais complexas.
O pessoal de gestão pode então
analisar como o candidato dividiu o
tempo para estas tarefas e quão
eficiente foi durante a sua
execução. Mesmo se gerir bem o
seu tempo para concluir uma tarefa,
se não for feita com boa qualidade,
isto também pode significar que se
apressou e, portanto, não mostrou
realmente boas capacidades de
gestão de tempo. 

As capacidades de organização são
normalmente mais visíveis do que
outras competências transversais
(como inteligência emocional ou
capacidade de resolução de
conflitos). O candidato deve
mostrar aptidões em:

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO TEMPO

Trabalho de equipa
(organização do trabalho num
grupo de pessoas e
participação no trabalho de
grupo)
Competências de delegação
para alcançar os melhores
resultados (um forte conjunto
de competências interpessoais)
Planeamento
Definição de prioridades (dar
prioridade às tarefas pode ser
mais importante do que
verificar os itens das listas de
tarefas)
Trabalhar sob pressão (sob
défice de tempo e outras
pressões)
Capacidade de organização
mental (pensar de forma lógica
e ordenada, pesquisar e analisar
situações, preparar
documentação, pensar
estrategicamente e avaliar)

Um elemento importante da
competência de organização é a
capacidade de ter iniciativa. Os
empregados organizados estão
bem conscientes das tarefas que
precisam completar e podem
trabalhar em tarefas sem
supervisão ou assistência. Se
conseguirmos ganhar uma
reputação como pessoa organizada
e autossuficiente no local de 

COMO RECONHECER A
COMPETÊNCIA NOS
TRABALHADORES
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Chegar tarde - um
comportamento simples que
demonstra bastante sobre uma
pessoa. Se um empregado
chega atrasado de forma
sistemática, pode revelar como
escolhe coordenar as suas
prioridades. 
Procrastinação - trabalhadores
com parcas competências ao
nível da gestão de tempo
geralmente procrastinam
durante longos períodos de
tempo, devido, precisamente, a
não serem capazes de
coordenar eficazmente o seu
trabalho.
Estar com pressa - este é uma
combinação das duas
anteriores. Ao desperdiçar
tempo, os trabalhadores

trabalho, é provável que nos sejam
dadas ainda mais oportunidades de
nos desenvolvermos
profissionalmente. 

A má gestão do tempo resulta da
desorganização e pode ser visível
desde os primeiros dias. Muitos
destes indícios são simples e
mundanos, mas podem ser cruciais
para decifrar se um candidato
possui (ou não) competências
organizacionais e de gestão do
tempo. Alguns exemplos (Rampton
2019): 

ORGANIZAÇÃO E
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Perda de qualidade do trabalho -
se as tarefas não forem
organizadas de uma forma que
seja exequível para os
empregados, então é provável
que eles "cortem caminho" a fim
de completar as tarefas que
lhes foram atribuídas, pelo que
muitas das tarefas podem não
estar à altura da qualidade
desejada.
Facilmente distraído -
semelhante à procrastinação,
não ser capaz de compreender
uma tarefa significa que um
empregado está menos
empenhado nos seus
compromissos e tenta
encontrar uma distração em vez
de uma solução para os seus
problemas de trabalho. 

Como se pode ver, muitos destes
indícios estão interligados e não se
excluem mutuamente, pois, em
muitos casos, um leva ao outro,
criando um círculo vicioso (Ibid.).

vêem-se subitamente
constrangidos a completar
tarefas e estão, portanto, sob
stress quando o fazem. 
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Ter um espaço de trabalho
arrumado. Acredite-se ou não, a
limpeza física de um espaço de
trabalho pode melhorar
drasticamente a eficiência da
tarefa de um empregado. Um
espaço de trabalho arrumado
cria um sentido de organização
que um indivíduo pode transferir
ao lidar com tarefas.
Manter registos das tarefas
finalizadas e das que estão em
curso. Estas notas podem ser
físicas num bloco de papel ou
listas digitais, às quais se acede
com o telefone ou computador.
Além disso, dividir grandes
tarefas em subtarefas para
adicionar à lista pode ser uma
forma eficaz de gerir o tempo. 

"Boa competência de organização"
engloba a organização física e
mental e a competência de gestão
do tempo. Boas competências de
organização são essenciais para
um negócio de sucesso. As
medidas seguintes podem ser
tomadas com o objetivo de
melhorar as aptidões organizativas
(Indeed, 2022):

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO TEMPO

Cumprir um horário. Não só é
primordial cumprir um horário,
mas se possível, criar um
horário que esteja de acordo
com o que realisticamente se
pode fazer. Se não for
personalizado de acordo com a
capacidade e disponibilidade,
então o desempenho porventura
será insuficiente, o que pode ser
muito desmotivante. 
Estabelecer um horário regular.
Este pode ser um calendário
físico ou um registo de horas
digital que se mantém no
telefone. A criação de um
calendário detalhado ajuda a
alocar o tempo e a assegurar
que se cumpre os prazos.
Comunicar com a equipa.
Agendar reuniões presenciais,
criar registos de conversas
importantes e escrever e-mails
eficientes são todas as formas
de comunicar. Se se achar que
a carga de trabalho é
demasiada ou que as tarefas
não se alinham com o conjunto
de competências pessoais,
então a comunicação com o
pessoal de gestão é
fundamental para não se ficar
sobrecarregado com tarefas
complicadas a longo prazo. O 

COMO
DESENVOLVER A
COMPETÊNCIA
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Delegar tarefas quando
apropriado. Se um projeto
incluir uma subtarefa que em
que um dos trabalhadores seria
capaz de fazer muito mais
rápido e fácil do que o próprio
ou outros, é uma boa utilização
de tempo delegar a tarefa a
essa pessoa (mas apenas se
ela própria tiver tempo). 

Estabelecer prazos realistas
Fazer uma pausa para almoço
Ir para casa a horas
Tirar a licença de férias
Deixar o trabalho
Estabelecer uma comunicação
aberta e profissional
Proceder à inscrição em
programas de formação no
local de trabalho para
desenvolver e melhorar
competências
Procurar formação para gerir e
desenvolver competências

Para além do mencionado, os
trabalhadores organizados são
capazes de equilibrar a sua vida
pessoal e profissional, mas de
forma a não fundir os dois
(Porteous, 2022). Para o fazer,
considere-se o seguinte:

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO TEMPO

As competências de organização
digital também são importantes
numa PME. A organização digital
pode abranger tanto a utilização
individual (por exemplo, etiquetar e
armazenar adequadamente
ficheiros e e-mails em diferentes
pastas, organizar aplicações
frequentemente utilizadas no
ambiente de trabalho, e ligações de
marcadores que se visita
frequentemente) como recursos
digitais partilhados (por exemplo,
utilizar ferramentas digitais de
gestão de projetos para gerir as
tarefas da equipa e criar
documentos principais com
recursos que podem ser
consultados, regularmente, pela
equipa). Por outras palavras, a
melhoria das competências
organizacionais e de gestão do
tempo são o resultado de práticas
individuais e empresariais. Ambas
precisam uma do outra para que a
força de trabalho adote plenamente
esta filosofia e trabalhe de forma
otimizada (Pettit, 2020). 

Para melhorar a organização digital,
é crucial decidir que coisas serão
salvas onde e como. Reciclar
imediatamente correio não
solicitado e papéis desnecessários,
arquivar prontamente papéis
cruciais e tomar decisões rápidas
sobre questões que requerem
aprovação pode ajudar a evitar um 

gestor deve então ajustar as
tarefas em conformidade e
com o mínimo de efeitos
adversos.  
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 ambiente de trabalho confuso.
Quando aplicável, é importante
comunicar essas novas regras a
todos os membros da equipa que
terão acesso a esses recursos
(Duzynski, 2021). 

CONCLUSÕES
Em resumo, os gestores de PME
precisam de uma compreensão
clara das competências
organizacionais e de gestão do
tempo e possuírem eles próprios
essas competências. É importante
que a gestão crie um ambiente que
encoraje e recompense tais
atitudes.  

Os gestores de PME devem saber
que estas competências podem ser
melhoradas, e os empregados
podem adquiri-las durante a
formação ou durante o seu trabalho
diário. Isto faz com que uma
pessoa com competências
transversais/interpessoais (soft
skills) limitadas mas com boas
competências específicas/técnicas
(hard skills) tenha a oportunidade
de as desenvolver ou melhorar.
Também é fundamental que estes
trabalhadores compreendam como
estas duas dimensões de
competências funcionam em 

harmonia, e que não desenvolver as
primeiras terá um efeito secundário
negativo para os próprios e para a
PME como um todo. 

É aconselhável que os gestores das
PME implementem eles próprios
sistemas de organização ou que
contratem formadores externos
para o fazerem por eles. Garantir
que os empregados tenham listas
de tarefas, calendários e formas de
organizar ficheiros/emails é o
mínimo necessário para se
manterem nos prazos e assumir
responsabilidades no trabalho.
Por último, é importante que os
gestores estejam abertos à
comunicação sobre a carga de
trabalho dos seus empregados; não
só fará com que os empregados
sintam que são ouvidos e
respeitados, mas a transferência de
trabalho entre os membros do
pessoal, quando um deles é
sobrecarregado, aumentará
também a eficiência.
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Aprenderá sobre duas ferramentas online concebidas para
melhorar as capacidades de organização e gestão do tempo.
As duas ferramentas são o Microsoft OneNote e o Trello.
Aprenderá sobre as suas várias características e como
implementá-las eficazmente numa equipa. 

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Melhorar a comunicação entre todos os membros da
equipa
Compreender a importância de delegar e assumir
responsabilidades para melhorar as competências
organizacionais e de gestão do tempo
Aumentar a transparência e verificar se são cumpridos os
prazos e/ou se há sobrecarga de tarefas
Transferir estas competências para outros programas
semelhantes

OBJETIV0(S)

Computador e acesso a InternetMATERIAIS

60 minutosTEMPO

Trabalhadores de PMEGRUPO-ALVO
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Em qualquer empresa, é duvidoso que a sua força de trabalho
seja capaz de impor a organização e a gestão do tempo sem
utilizar alguma forma de software que facilite este processo
(Scoro, 2022). A utilização de software não só permite gerir
tarefas e anotar tarefas e ideias importantes, como também
fornece à direção uma indicação da carga de trabalho e do
progresso na referida tarefa. É também uma forma de ser
honesto e transparente com os restantes colegas (Ntask,
2020).
Pode já estar-se familiarizado com o primeiro instrumento,
Microsoft One Note. A finalidade desta ferramenta é poder-se
tomar notas e construí-las de uma forma que seja adaptável e
partilhável com os colegas. Embora existam várias maneiras
de implementar este programa, Nimble (2022) sugere que ele
seja utilizado de forma colaborativa e funcional ao participar
em reuniões on-line (o que será aqui detalhado).
O segundo programa é o Trello. Trello é uma ferramenta
organizacional abrangente e possivelmente a mais
comummente utilizada (NTask, 2020). Para além de ser
utilizado como um simples calendário colaborativo, é
utilizado um sistema de gestão de tarefas que auxilia o fluxo
de trabalho e pode ser facilmente utilizado para coordenar
tarefas operacionais maiores (tais como projetos). 

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

É importante notar que existem muitas variações das 2
ferramentas acima mencionadas e que diferentes empresas
irão utilizar programas diferentes. No entanto, estes dois
foram escolhidos por serem os mais intuitivos, ainda assim
com fortes potencialidades. Não obstante, as competências
desenvolvias no âmbito desta atividade possam ser 
 transferidas para a utilização de outros programas
semelhantes. A ideia é ser adaptável.

IINSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
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Decidir uma próxima hora para testar a ferramenta, de
preferência durante uma reunião para que todos os
funcionários possam estar presentes e participar. Isto
pode ser feito numa reunião on-line ou presencial.
Antes da reunião, escreva notas detalhadas no Microsoft
OneNote e convide também outros membros da sua
equipa a participar na anotação das suas ideias no
documento partilhado. É de salientar que os e-mails e
mensagens de texto podem ser ligados e copiados
diretamente. 
Durante a reunião, partilhe o seu ecrã e continue com a
sua apresentação, destacando ao mesmo tempo vários
pontos que tenha anotado no OneNote. Ao fazer isto, será
mais fácil comunicar com outras pessoas e elas
compreenderão melhor as suas ideias. 
Peça à sua equipa um feedback, de preferência através
de um questionário, sobre a simplicidade e abrangência
do OneNote na demonstração eficaz das suas ideias e
das dos seus colegas. 

Para o Microsoft OneNote, as tarefas são as seguintes: 

1.

2.

3.

4.

SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
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Decidir um próximo projeto ou atividade de grupo para o
qual gostaria de utilizar Trello. 
Decidir sobre as tarefas e papéis de cada membro e
atribuí-los em conformidade no Trello. 
Escolher um espaço de trabalho no website/apartamento
Trello. 
Convidar todos os membros, usando a opção de link de e-
mail específico para que todos os membros possam ver a
sua tarefa.
À medida que o projeto avança, verifique com os
membros se completaram as tarefas até ao prazo e a que
parte do projeto correspondem. Se alguém tiver
demasiadas tarefas, então o fluxo de trabalho e a carga
de trabalho devem ser ajustados em conformidade. 
Uma vez terminado o projeto, deve pedir-se aos
participantes que preencham um questionário sobre a
eficiência da gestão do fluxo de trabalho utilizando Trello.
Estes comentários devem ser tidos em conta e ajustados
quando se utilizar Trello ou uma ferramenta de gestão de
tarefas semelhante no futuro (Trello, 2022).

Para Trello, os passos são os seguintes: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Ambos os instrumentos são fundamentais para as PME no
que diz respeito às competências organizacionais e de
gestão do tempo. 

Em primeiro lugar, o Microsoft OneNote permite aos
trabalhadores colaborar eficazmente e partilhar as suas
ideias de modo a fomentar o processo de brainstorming. Isto
pode ser muito benéfico, uma vez que não só lhes dá mais
conteúdo para usar, mas também aumenta a motivação entre
os trabalhadores, uma vez que existe um certo impulso para
fazer com que estas ideias ganhem vida. Além disso, em
termos de gestão, dá uma ideia clara sobre a quantidade de
trabalho que os empregados têm. Também permite ao
pessoal de gestão ver se estão no bom caminho, tanto em
termos de quantidade como de qualidade do conteúdo. Se
não, então é mais fácil planear intervenções do que ter de
lidar com qualquer crise de última hora. Finalmente, a
característica de incluir e-mails e outros dados de outras
plataformas torna tudo interligado e dá uma imagem clara de
como as operações comerciais estão a funcionar.

Trello está no centro das competências organizacionais e de
gestão do tempo. Antes, as grandes tarefas podem ter
parecido muito avassaladoras para os empregados, pois era
difícil compreender todas as atividades que uma grande
tarefa implicava. Agora, com a Trello, cada pessoa pode ver
uma repartição das atividades necessárias a completar, as
subactividades que ela compreende, assim como o seu tipo e
prazo. O facto de ter isto visualmente exposto num ecrã torna
a abordagem das grandes tarefas mais compreensível e
exequível para os empregados e empregadores. Por
conseguinte, estão mais motivados, uma vez que, desta
forma, fica claro por onde precisam de começar e a ordem
das atividades que precisam de completar. Finalmente, para
os empregadores também lhes permite justificar e distribuir
igualmente as tarefas e não sobrecarregar uma pessoa sobre
outra. A sobrecarga provoca uma falta de produtividade nos
empregados, enquanto a divisão de grandes tarefas em
pequenos pedaços realizáveis, os empregados tendem a
achar as tarefas menos assustadoras e mais realistas.
Portanto, a implementação de um sistema como o Trello é
fundamental para assegurar as capacidades organizacionais
e de gestão do tempo da sua equipa. 

SOBRE A ATIVIDADE

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA
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Aprenderá a utilizar a Matriz QUEM |O QUÊ | QUANDO, uma
ferramenta de desenho simples para simplificar a
organização e distribuição de funções e tarefas. A matriz traz
três vantagens principais para o desenvolvimento de um
projeto.
1. Comunicação. Cada pessoa conhece, de forma imediata,
claramente o seu papel, com esta matriz de responsabilidade
do projeto.
2. Melhoria do tempo e da gestão da equipa. As
responsabilidades são definidas desde o início, o que facilita
a coordenação entre os membros e a assunção de
responsabilidades. Além disso, cada pessoa saberá que
tarefa tem de desempenhar.
3. Ao dividir os papéis, evita-se o excesso de trabalho e de
responsabilidades de um empregado. Isto reduz o stress dos
funcionários e melhora o desempenho da equipa

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Aperfeiçoar a gestão das responsabilidades inerentes aos
projetos empresariais
Melhorar o tempo e a gestão das equipas de trabalho
Reduzir o stress dos trabalhadores e, sequentemente, 
 melhorar o seu desempenho

OBJETIVO(S)

Quando branco/Flipchart 
Canetas

MATERIAIS

50-60minutosTEMPO

Trabalhadores, equipas e departamentosGRUPO-ALVO
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Ao concentrar a discussão numa Matriz QUEM |O QUÊ |
QUANDO, está-se a associar, de uma forma clara, as pessoas
a ações e tarefas e ao compromisso sobre quando irão
completar a tarefa. Definir responsabilidades e organizar nem
sempre é fácil. Esta Matriz ajuda cada funcionário a conhecer
claramente os seus deveres e funções. Com ela, é possível
saber quem é o responsável por uma atividade específica.
A matriz é também utilizada para distribuir responsabilidades,
o que ajuda a acelerar o desenvolvimento de um projeto e a
terminá-lo dentro do tempo previsto.

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

É importante esclarecer que é mais apropriado aplicar a
Matriz em processos complicados e multidisciplinares ou
onde esteja envolvido um número considerável de pessoas.
Dentro desta matriz, que detalha cada tarefa, os participantes
serão claros quanto às suas responsabilidades. Esta
delimitação permitirá um equilíbrio das cargas de trabalho e
assim uma maior estrutura e coesão em cada uma das fases
do projeto.

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES 
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ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

Passo 1.
Num flipchart ou quadro
branco, criar uma Matriz QUEM
| O QUÊ | QUANDO. 

Passo 2.
Embora o instinto possa ser em
começar pelo "O QUÊ" (as
tarefas e itens que precisam de
ser feitos), esta abordagem
começa com o "QUEM" (as
pessoas que irão assumir as
ações). Comece-se, então, por
colocar o nome de cada
participante na matriz desta
coluna.

Passo 3.
Pergunte a cada participante quais os próximos passos
concretos com os quais se podem comprometer. Colocar isto
na coluna O QUÊ. Cada participante pode ter um número de
etapas que pense que são necessárias ou que lhe são muito
caras. Para cada item, pergunte a essa pessoa "QUANDO" ele
terá o item cumprido.
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Passo 4.
As ações não se realizam por si próprias, e as pessoas não se
comprometem tão fortemente com elas como se
comprometem umas com as outras. Ao abordar os próximos
passos "as pessoas - primeiro as pessoas", algumas coisas
mudam. Primeiro, torna-se claro que as pessoas na sala são
as que são responsáveis pelos próximos passos. Segundo,
ao assumir compromissos perante os seus pares, os
participantes apostam a sua credibilidade na tomada de
medidas, e têm mais probabilidades de as levar a cabo. E
terceiro, torna-se claro que QUEM vai fazer O QUÊ e QUANDO.

Passo 5.
A estratégia. Ao completar a Matriz QUEM | O QUÊ | QUANDO,
é provável que descubra que há muito a fazer. Este é um bom
momento para perguntar se existe alguma forma de os
participantes que se comprometeram com pouco ou nada
intensificarem a sua contribuição. Podem ser capazes de
ajudar os outros a completar as suas tarefas (ou a sua
presença pode ter sido desnecessária).
Embora seja mais provável que os participantes se
comprometam com as ações que declaram perante o grupo,
em última análise o gestor é o responsável pelo
acompanhamento após a reunião. Pode pedir aos
participantes que lhe enviem por e-mail os seus
compromissos, e pode enviar ao grupo a lista completa como
uma atualização.
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ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
(CONT.)

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA

Esta atividade está relacionada com a gestão do tempo, pois
é uma ferramenta para gerir e melhorar o desempenho de
uma equipa de trabalho, atribuindo responsabilidades e
determinando por quem e quando deve ser feita. É uma das
ferramentas para otimizar o tempo em tarefas que, devido à
sua natureza e complexidade, requerem trabalho de equipa.
Simplifica a comunicação e acelera os processos de tomada
de decisão.



RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Produzir uma solução com a
qual todas as partes possam
concordar
 
Trabalhar o mais rápido
possível para encontrar essa
solução
 
Melhorar, não prejudicando, a
relação entre os grupos em
conflito

A resolução de conflitos consiste
numa forma de duas ou mais partes
encontrarem uma solução pacífica
para um desacordo entre elas. O
desacordo pode ser pessoal,
financeiro, político ou emocional.
Quando surge uma disputa, muitas
vezes o melhor curso de ação é a
negociação para resolver o
desacordo. Os objetivos da
negociação são:

A resolução de conflitos por meio
da negociação pode ser boa para
todas as partes envolvidas. Esta é
uma das regras “não escritas” da
resolução de conflitos.

Mais especificamente, e de acordo
com os objetivos do Projeto FETRA,
a resolução de conflitos em
ambiente laboral é o processo pelo
qual duas ou mais partes ativas no 

Conflito intrapessoal: ocorre
dentro da mesma pessoa
devido a valores conflitantes
entre o que lhe é pedido e o que
ela acredita ser certo.
 
Conflito interpessoal: envolve
várias partes; geralmente ocorre
entre funcionários e superiores
ou entre colegas. Também pode
ocorrer entre funcionários e
clientes.
 
Conflito intragrupo: conflito que
ocorre dentro do mesmo grupo.
Conflito entre grupos: ocorre
entre diferentes grupos.
 
Conflito interorganizacional:
entre duas ou mais
organizações.

processo de trabalho (colegas de
trabalho, clientes, gestores e
funcionários, trabalhadores e
clientes, empresa e fornecedores…)
obtêm uma solução pacífica para
uma disputa.

Como vimos, no local de trabalho,
podem existir diversos tipos de
conflito, a saber:

Em qualquer dos casos, uma ação
precoce por parte dos
administradores pode contribuir
para resolver um conflito num
estágio primário.
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DEFINIÇÃO
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Os trabalhadores passam entre 35 e
40 horas semanais no local de
trabalho, período em que as
interações humanas podem
provocar diversas reações. Estas
relações são muito mais contíguas
numa PME, onde a proximidade
física e laboral faz com que os
pontos de encontro ou
desentendimento se multipliquem
ao longo do dia, tornando-se um
terreno fértil para potenciais
conflitos.

Contendas acumuladas e a falta de
comunicação podem afetar
negativamente o ambiente de
trabalho.

O instinto básico de sobrevivência é
uma das fontes de confronto dentro
das organizações; a insegurança
dos seus membros também poderá
ser desencadeadora de conflito,
apesar de não ser a única fonte
conflito e de disputas – pense-se,
por exemplo, nas lutas por
aumentos salariais.

É, portanto, quase certo que mais
cedo ou mais tarde surjam conflitos
entre os próprios colaboradores de
uma empresa, ou entre estes e os
seus superiores, e a forma como 
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OBJETIVOS E
RESULTADOS

Definir a importância da
resolução de conflitos numa
PME
Listar os riscos da má
resolução de conflitos numa
PME
Abordar a procura do candidato
certo num processo seletivo na
perspetiva da prevenção de
conflitos
Identificar as qualidades de um
candidato adequado neste
campo
Listar as características
necessárias de um gestor de
PME para selecionar pessoal
numa perspetiva de resolução
de conflitos.

Gerir os riscos causados pela
incapacidade de gerir conflitos
nas PME
Reconhecer as necessidades
dos gestores para resolver
conflitos
Identificar os candidatos
adequados, que não gerem
conflitos
Desenvolver um plano de
capacitação para prevenir o
surgimento de conflitos
Agir antes de surgirem conflitos
na organização

OBJETIVOS: 

RESULTADOS:

RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS NO
CONTEXTO DAS PME
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económico ou pessoal
(intimamente relacionado numa
PME). Ou, pior ainda, eles estão
cientes do problema, mas não
sabem qual é a causa.

Portanto, é fundamental que as
PMEs e os seus líderes estejam
cientes de que a resolução de tais
conflitos no ambiente de trabalho é
quase uma obrigação. Essa é a
única maneira de manter a
produtividade, promover um bom
ambiente de trabalho e atrair
talentos de qualidade.

Sun Tzu (544 aC-496 aC), autor de
'A Arte da Guerra', escreveu que é
melhor vencer sem lutar e que lutar
continuamente, mesmo quando
vence, desencoraja as tropas e
outros aproveitarão essa fraqueza
para a revolta. Isso pode ser
extrapolado para o impacto do
conflito dentro da empresa, já que
os conflitos não resolvidos tendem
a implantar-se, os funcionários
ficam desencorajados, a empresa
torna-se menos lucrativa, sendo que
os concorrentes podem tirar
vantagem competitiva, seja por
atrair os melhores funcionários ou
simplesmente por beneficiar da
“autodestruição” interna que certos
conflitos dentro das organizações
geram.
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esses conflitos são tratados e
resolvidos afetará a empresa e a
sua produtividade, uma vez que se
os funcionários dispersarem as
suas energias em conflitos abertos,
obviamente serão menos
produtivos.

IMPACTO E EFEITOS 

A responsabilidade pela resolução
dos conflitos laborais recai, geral e
principalmente, sobre os quadros
médios das empresas, e nas PME
este é um dos principais aspetos
que os gestores devem ter em
conta, pois não são apenas os
dirigentes da organização, mas
também os proprietários e as
principais pessoas envolvidas no
sucesso da empresa. É por essa
razão que estes gestores em
particular precisam dominar esta
competência.

É neste contexto que surgem os
problemas relacionados com o
trabalho, desencadeados por
múltiplas causas. E essas causas
derivam tanto de condicionantes
individuais e pessoais, quanto de
condicionantes empresariais. O
problema surge quando, nas
organizações, os gestores não
conseguem perceber que algo está
errado, seja no âmbito profissional,
económico ou pessoal 
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nteressante para o
(desenvolvimento da gestão de
conflitos numa PME: os conflitos
existem e devem ser entendidos
como elementos de melhoria para
as relações interpessoais entre os
envolvidos, portanto, a sua gestão
adequada deve resultar na melhoria
de desempenho e no aumento de
produtividade.
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Inevitáveis: não se pode fingir
que as divergências não
existem. É normal que surjam
divergências ou diferenças de
opinião nas relações entre as
pessoas, principalmente no
ambiente empresarial, onde é
preciso tomar decisões que
afetam um negócio.

Potencialmente perigosos: os
conflitos podem ser benéficos
ou prejudiciais. Se não forem
tratados em tempo
atempadamente ou não forem
tratados da maneira correta,
podem representar riscos para
a empresa ou para os
funcionários envolvidos no
conflito.

Necessários: embora seja,
muitas vezes, vistos como um
problema, a verdade é que são
também essenciais para o
crescimento profissional de
cada colaborador e da empresa
enquanto entidade.

De qualquer forma,
compreendamos que as disputas
ou divergências no trabalho têm
uma série de características
comuns e intrínsecas:

Tal constitui um ponto de partida 

RISCOS

Afeta negativamente o clima de
trabalho, uma vez ser fonte de
rancor, de boatos e, em última
análise, de hostilidade entre as
partes envolvidas.

Dificulta o envolvimento das
pessoas no projeto, pois os
conflitos contínuos limitam a
liberdade dos trabalhadores e a
eficácia do grupo.

A gestão adequada de conflitos é
um aspeto básico para a gestão
correta de uma PME, e isso
depende principalmente do gestor,
pois ele é o responsável por
estabelecer as bases da
convivência e da cultura da
empresa, mesmo dentro de uma
pequena organização. Assim, a
gestão inadequada dos riscos
gerados por conflitos numa PME
pode ter os seguintes efeitos:
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concentrar-se em melhorar o
desempenho e em alcançar os
objetivos estabelecidos no
planeamento do projeto.

Portanto, entre os riscos que
surgem numa PME que não
administra adequadamente os
conflitos, há questões pessoais e
profissionais que acabam por afetar
os resultados.

O conflito decorre de uma série de
fatores negativos. Podendo romper
ou enfraquecer muitos
relacionamentos, existe no conflito
um preço emocional devido à
tensão gerada, o que poderá
redundar no desempenho (que
decresce) e no alheamento
(desresponsabilização) das partes
envolvidas das suas atividades
diárias.
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Reduz a produtividade. O tempo
e a energia que a empresa ou os
seus colaboradores despendem
na resolução de conflitos
impedem que os esforços se
concentrem no que é realmente
importante: a obtenção de
resultados.

Causa insatisfação, cansaço,
stress, ansiedade e, nos casos
mais graves, depressão. As
consequências de tal – elas
próprias riscos – patenteiam-se
, por exemplo, no aumento do
absentismo e da rotatividade de
pessoal.

O líder deve entender as situações
de confronto como uma
oportunidades de melhoria. Na
realidade, estas situações não são
negativas nem positivas, mas
devem ser encaradas como um
conjunto de diferentes perspetivas
que estão em confronto num
determinado momento e que
podem afetar a harmonia da equipa.
Um gestor de conflitos competente
deve ser capaz de ouvir todas as
partes, resolver o conflito de
interesses e chegar a um consenso.

É importante ter em mente que
haverá sempre uma diferença de
opinião entre os membros da
equipa, pelo que cumpre ao gestor 

RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS NO
PROCESSO DE
RECRUTAMENTO
Tradicionalmente, supõe-se que o
melhor conflito é aquele que não
acontece, ou seja, aquele que é
evitado por meio de políticas
preventivas. Assim, a tarefa de
evitar futuras situações de conflito 
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no local de trabalho começa com a
escolha do pessoal, procurando as
pessoas certas para um quadro de
soluções e não de problemas.

Assim, enquanto gestor de uma
PME, ao mesmo tempo que se
pretende encontrar uma pessoa
competente e experiente durante o
processo de recrutamento, deve
também ponderar-se de que forma
esse profissional irá contribuir para
a dinâmica do local de trabalho
caso venha a ser integrado na
empresa. Se a pessoa demonstrar
as competências para se destacar
no cargo em questão, mas
evidenciar sinais de uma
personalidade que poderá causará
tensão no local de trabalho, valerá a
pena reconsiderar a sua escolha em
termos de contratação.

A personalidade é um fator
preponderante, mais do que se
imagina, quando se trata de tomar
uma decisão sobre quem deve
ocupar o trabalho em oferta. Os
trabalhadores  passam a maior
parte das suas vidas no local de
trabalho, pelo que se se tiverem
necessidade de lidar com alguém
que conflitua, ataca ou é
desagradável de alguma forma,
rapidamente o local de trabalho
transformar-se-á num ambiente
hostil para se fazer negócios.

Quando se trata de escolher quem
contratar, o gestor precisa de ter
uma visão do quadro geral. Se
ele/ela não tiver certeza de que a
pessoa irá melhorar a dinâmica da
equipa existente, ele/ela pode
precisar de considerar outra
direção. Portanto, ao examinar-se
quem contratar, há que se estar
ciente de que o valor profissional
não é tudo, e procurar garantir que
as personalidades sejam ajustadas
ao tipo de cultura que se pretende
para a organização.

Talvez a primeira tarefa do gestor,
no recrutamento, seja óbvia demais,
mas é necessário ser-se, como
ponto de partida, claro/a e
honesto/a na descrição da oferta
de trabalho e do perfil exigido. Isso
beneficia tanto o candidato quanto
o gestor que estará a contratar.
Quando se é explicitamente claro
sobre o que o cargo envolve
durante o processo de
recrutamento, o que se espera do
funcionário e como é a empresa,
evita-se contratar alguém que “entra
no cargo às cegas” e que acaba por
não ser inadequado.

Tomando-se  este ponto de partida,
o gestor de uma PME, no processo 

DO QUE PRECISA O
EMPREGADOR
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Conhecer os processos de
emoções e afeições que
intervêm nas relações
interpessoais no local de
trabalho; esse conhecimento,
sem dúvida, ajuda a prevenir o
stress relacionado com o
trabalho, melhorar o ambiente
de trabalho, resolver conflitos e
conduzir negociações de forma
adequada.

Conhecer os procedimentos a
utilizar para avaliar os fatores
psicológicos da pessoa que
podem determinar a sua
colocação nas diferentes
estruturas da empresa ou em
grupos relacionados com o
trabalho (organizações
sindicais, administração
pública, etc.), bem como na
negociação e conflitos.

Saber trabalhar em equipa e de
forma comprometida com o
grupo de trabalho.

Saber analisar o
comportamento de indivíduos
ou grupos em contexto de
trabalho e saber procurar
respostas alternativas às
respetivas necessidades.

de recrutamento, deverá ativar as
seguintes competências:

A) Durante o processo de
contratação, é importante consultar
outros colegas de confiança antes
de fazer uma escolha. Em última
análise, o gestor sabe quem
trabalhará melhor na sua equipa,
mas importa ouvir outros colegas
ou funcionários sobre quaisquer
preocupações que possam ter
sobre a capacidade dessa pessoa
em cooperar com os membros de
sua equipa. É por esta razão que
muitas organizações preferem
entrevistas em grupo.

B) Considerar quem foi, no passado,
bem sucedido na função. Embora o
passado nem sempre seja um 

COMO SABER SE SE POSSUI A
COMPETÊNCIA

Aprender a estabelecer
prioridades, metas e objetivos
da intervenção no ambiente de
trabalho.

Saber manter o equilíbrio entre
os objetivos organizacionais e o
desenvolvimento integral dos
recursos humanos.

Conhecer as estratégias para
melhorar as organizações na
perspetiva da gestão de
recursos humanos.
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indicador de sucesso futuro, refletir
sobre o tipo de pessoa, que se
destacou no passado na função,
pode ajudar os gestores, na fase de
recrutamento, a continuar a tomar
boas decisões no âmbito de futuras
contratações.

C) Se, por exemplo, os funcionários
mais brilhantes da equipa tendem a
ser aqueles que gostam de
colaborar e fazer brainstorming
com os outros, contratar uma
pessoa profundamente introvertida
pode não ser a escolha ideal. Essa
pessoa poderá prejudicar a energia
colaborativa que flui dentro da
organização.

D) Perguntar aos funcionários
atuais a opinião deles sobre o tipo
de pessoa que se deve contratar.
Como cada pessoa contribui para a
dinâmica geral da empresa, pode
ser importante obter feedback dos
membros seniores da equipa sobre
o tipo de pessoa que eles acham
que seria o mais adequado quando
chegar a hora de expandir a força
de trabalho. Os demais
trabalhadores podem ter uma visão
apurada dos tipos de personalidade,
de competências e de outros
atributos que melhorariam a
organização, bem como sugestões
sobre os tipos de pessoas menos
habilitadas.

Além disso, demonstrar que as
opiniões dos funcionários são
valorizadas é importante para a
moral do local de trabalho. Na fase
final de recrutamento, deverá
considerar-se ter um grupo seletivo
de funcionários para conhecer o
potencial novo membro da equipa
para que possam dar feedback
sobre se a pessoa em questão será
uma boa opção.

E) Agilizar o processo de
comunicação. Os conflitos podem
surgir no trabalho quando os
processos de comunicação
dificultam ainda mais o trabalho do
profissional. Documentos
desnecessários, reuniões que
demoram mais do que o necessário
ou cadeias de e-mail que se
arrastam, quando um telefonema
pode resolver o problema em
poucos minutos, são fontes de
agravamento que podem levar a
conflitos no trabalho. Importa
considerar-se formas pelas quais se
pode simplificar os processos
administrativos para benefício dos
funcionários.

Mesmo antes de uma pessoa se
juntar à equipa, preserve-se o
tempo e a energia dessa pessoa
agilizando e facilitando o processo
de seleção. Uma boa pré-seleção do
candidato através da pré-seleção 
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dos seus perfis nas redes sociais e
em outras plataformas ou sítios
pode ser uma opção.

F) Depois de contratar um novo
membro da equipa, é importante
continuar a concentrar-se em
manter, quotidianamente, a paz no
ambiente do trabalho. Sugere-se
algumas formas pelas quais um
gestor pode garantir que os
funcionários permaneçam
produtivos e que os conflitos não
perturbem o ambiente da empresa:

G) Gerir o favoritismo. Mesmo os
gestores mais experientes
inevitavelmente privilegiarão a
proximidade com funcionários com
os quais se sentem particularmente
conectados. No entanto, é
importante não deixar o favoritismo
entrar em jogo no trabalho, pois
pode ser muito prejudicial para a
moral dos funcionários. Antes que
seja percetível, os funcionários
podem começar a prejudicar-se
mutuamente para chamar a
atenção do chefe, ou podem
suspeitar que o favoritismo do
chefe influencia quem é designado
para determinados projetos quando
surge uma nova função/cargo. É
essencial manter as preferências
pessoais fora do local de trabalho.

H) Lidar com intrigas. Algumas
destas conversas são inofensivas.
No entanto, quando a intriga ou
mexerico persiste, pode vir a
constituir-se como uma distração e
causar uma divisão entre a equipa e
condicionar a produtividade. É
necessário lidar com as intrigas e
mexericos problemáticos antes que
prejudiquem a capacidade dos
membros da equipa em fazer seu
trabalho.

I) Lidar com funcionários
problemáticos o mais rapidamente
possível. Demitir um funcionário é
provavelmente a tarefa menos
favorita de qualquer gestor, mas um
elemento disruptivo pode incitar
conflitos entre os funcionários, pelo
que poderá ser necessário tomar
uma decisão mais definitiva,
particularmente quando for
evidente que já não há
correspondência entre o pretendido
e o que se realiza. 

COMO RECONHECER A
COMPETÊNCIA NOS
TRABALHADORES
O primeiro passo para identificar a
capacidade de um candidato de não
gerar e resolver conflitos é ser-se
muito claro sobre as competências
necessárias para cada cargo. 



RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
193

Para isso, no processo de seleção,
será necessário criar um perfil e
uma descrição de funções (e do
cargo) para cada vaga que inclua
não apenas as competências-chave
para cumprir essa função, mas
também as soft skills exigidas.

No processo de recrutamento, a
entrevista é o momento ideal para
identificar as competências
exigidas de um candidato. É
fundamental criar um ambiente
descontraído, em que a pressão
seja controlada, para que o
candidato se sinta à vontade para
mostrar a sua verdadeira
personalidade. Alguns especialistas
recomendam fazer isso durante
uma situação informal, como uma
refeição, mas nem em todos os
processos tal é possível.

Não se deve perder de vista o viés
inconsciente, pois a resolução de
conflitos, como todas as soft skills,
envolve atitudes interpessoais. Para
evitá-lo, recomenda-se que as
entrevistas sejam realizadas por
mais do que uma pessoa do
departamento de recrutamento, que
sejam estruturadas corretamente,
que as perguntas sejam
padronizadas, uma vez que se
colocarmos as mesmas perguntas
a todos os candidatos, será mais
fácil comparar e avaliar os 

Quais são as vantagens e
desvantagens de trabalhar em
grupo?
O que se requer de um chefe?
Descreva uma situação de
conflito que enfrentou no
passado e o que aprendeu com
ela. Como agiria agora?
Imagine esta situação: tem de
realizar uma determinada
tarefa, mas afinal tem que
mudar temporariamente o foco
para responder a outras
questões exigidas pela
empresa, o que faz?
Quando foi a última vez que
pediu ajuda e para quê?
Qual foi a maior dificuldade que
enfrentou e qual foi sua maior
conquista ao longo da sua
carreira profissional?

resultados sem enviesamento.

De facto, usando perguntas abertas
sobre a experiência e preferências
do candidato, é possível detetar
certas habilidades que podem ser
valiosas para a empresa, como a
capacidade de trabalhar em equipa,
resolver conflitos ou construir
relacionamentos.

A chave, no entanto, é fazer
perguntas situacionais e
comportamentais específicas.
Algumas perguntas úteis são:
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EMPATIA E ASSERTIVIDADE: a
formação em competências
como empatia e assertividade
ajudará as equipas a melhorar a
forma como comunicam. Desta
forma, será mais fácil chegar a
um entendimento, sem que
surjam novos conflitos. Além
disso, serão mais produtivas e
mais rápidas na realização das
tarefas.

GESTÃO DO STRESS: a
formação em gestão de stress
no trabalho das equipas e dos
responsáveis de departamento
ajudará a prevenir situações de
ansiedade  e esgotamento. Se
os trabalhadores souberem
gerir o stress no trabalho, isso
melhorará o bem-estar
psicológico das pessoas e,
sequentemente, a sua
produtividade.

Para prevenir e evitar as situações
referidas, os gestores das PME
podem ser capacitar-se em
competências-chave, como:

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL:
qualquer organização deve ter
uma identidade
empresarial/corporativa clara e
forte, que reflita a sua missão, a
sua visão e os seus valores. A
identidade da empresa deve ser
comunicada a todos os
colaboradores para reforçar o
seu sentido de pertença e
compromisso. Isso é o que se
designa por Employer Branding.

DEFINIÇÃO DE PAPÉIS: em
equipas multidisciplinares, por
mais pequenas que sejam, pode
acontecer que, no dia-a-dia, as
responsabilidades de cada
membro da equipa fiquem
confusas. A existência de uma
correta descrição de funções e
cargos ajuda a evitar problemas
na assunção de
responsabilidades e favorece a
coesão e o respeito entre os
colegas.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: a
inteligência emocional permite
à chefia intermédia
compreender o estado
emocional de cada funcionário.
É desta forma que se poderá
saber se alguém está com 

COMO
DESENVOLVER A
COMPETÊNCIA
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problemas com um colega ou
se há algum outro conflito no
trabalho. Esta competência
também desenvolve
habilidades ao nível da
comunicação, essencial para a
transmissão/partilha clara e
eficaz dos objetivos comuns.

inevitáveis.
potencialmente perigosos.
necessários.

ao longo do dia, tornando-se um
terreno fértil para potenciais
conflitos. Estes são:

Tal potencia um ponto de partida
interessante para o
desenvolvimento da gestão de
conflitos numa PME: os conflitos
existem e são elementos de
melhoria para as relações
interpessoais entre os envolvidos,
pelo que a sua gestão adequada
deve levar a um melhor
desempenho e ao aumento de
produtividade.

2. Quando se trata de escolher
quem contratar, o gestor precisa ter
uma visão do quadro geral. Se
ele/ela não tiver certeza de que a
pessoa irá melhorar a dinâmica da
equipa existente, ele/ela pode
precisar se equacionar outra
direção. Portanto, ao considerar
quem contratar, o valor profissional
não deve ser tudo, havendo
necessidade de se certificar se as
personalidades são ajustadas à
cultura da organização.

3. A formação de gestores de PME
em Técnicas de Resolução de 

ESCUTA ATIVA: como líder, ser
ouvinte ativo permite estar-se
ciente da mensagem que os
funcionários pretendem
transmitir. Além disso, a escuta
ativa facilita a deteção de
problemas que qualquer
membro da equipa possa ter.
Por sua vez, aumenta a
velocidade para encontrar uma
solução que favoreça todas as
partes.

CONCLUSÕES

1. Os trabalhadores passam entre
35 e 40 horas semanais no local de
trabalho, período em que as
interações humanas podem
provocar diversas reações. Estas
relações são muito mais próximas
numa PME, onde a proximidade
física e laboral faz com que os
pontos de encontro ou
desentendimentos se multipliquem 
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Conflitos irá permitir-lhes enfrentar
o processo de seleção com as
ferramentas certas para fazer a
escolha certa. A formação para
empresas é uma ferramenta
fundamental que permite às
empresas detetar, prevenir e
resolver conflitos laborais. Além
disso, um plano de formação
devidamente desenvolvido e
implementado irá ajudar a aprender
e a tirar partido das situações, em
princípio desfavoráveis, e até anulá-
las atempadamente. 

4. Um plano de formação à medida
e adaptado às necessidades e à
realidade de cada empresa e de
cada colaborador será útil, benéfico
e rentável para a organização. Este
plano contribuirá para melhorar o
ambiente de trabalho, a imagem
corporativa, o reconhecimento e a
realização de objetivos e o
sentimento de pertença e
compromisso. Em suma, a melhor
forma de evitar e resolver conflitos
é ter uma empresa comprometida,
saudável e na qual os
colaboradores se sintam felizes. E
haver consciência, sobretudo, de
que a capacitação/formação será a
ferramenta que melhor nos pode
ajudar a conseguir isso.
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A importância das expectativas que colocamos em nós
mesmos e nos outros ao explicar os nossos resultados
O peso do nosso sistema de crenças nas nossas ações
Colocar o resultado antes de estar certo

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Evitar situações stressantes
Focar (n)o resultado
Avaliar as expetativas como uma opinião pessoal e
subjetiva
Ser mais pragmático e funcional

OBJETIVO(S)

não aplicávelMATERIAIS

20 minutos (na explicitação e implementação). Pode a ver
necessidade de mais tempo na fase de reflexão

TEMPO

Potenciais trabalhadores  GRUPO-ALVO
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A forma como o ser humano é, pensa e age leva-o a gerar
expectativas sobre tudo o que faz. Tendemos, por defeito, a
associar comportamentos e ideias a indivíduos que nem
sequer conhecemos, a comparar ou, por exemplo, a justificar
as nossas próprias ideias que estejam em negação com as
dos outros. E às vezes, principalmente nas relações
humanas, essa é uma das origens dos conflitos. É
precisamente aqui que esta ferramenta é útil, enquanto
abordagem de diferentes perspetivas para resolver os
potenciais conflitos.

A aplicação do poder das expectativas e crenças no campo
dos negócios foi amplamente desenvolvida nas décadas de
1960 e 1970 por Jacobsen e Rosenthal, que desenvolveram a
teoria do Efeito Pigmalião (como as expectativas que origino
nos outros afetam os meus resultados) e o Efeito Galatea
(como as minhas expectativas as afetam). O resultado
dessas duas teorias é conhecido como a profecia auto-
realizável.

O conceito de profecia auto-realizável refere-se ao processo
pelo qual os indivíduos tornam reais as suas próprias
expectativas com base no pressuposto de que essas
expectativas realmente se materializarão, ou seja, se tornem
realidade. Na verdade, a profecia não precisa decorrer de
uma expectativa, basta que estejamos na presença de uma
ideia preconcebida, isto é, de uma ideia preexistente que,
incerta quanto à sua produção, torna-se real a partir da ideia
formulada previamente.

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO
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INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES

Esta atividade pode ser feita individualmente, em pares ou em
grupos.
A missão do facilitador é orientar os participantes nas quatro
fases do Efeito Pigmalião, fazer perguntas, conduzir a
reflexão dos participantes e gerar um debate entre o peso
das expectativas e as crenças que as geram.

No final, o objetivo deve ser o de levantar dúvidas entre a
razão e os resultados. O facto de vermos as expectativas
cumpridas, mesmo que os resultados estejam longe dos
desejados, faz-nos questionar a origem, a validade e a 
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SOBRE A ATIVIDADE

credibilidade das crenças que sustentaram determinadas
decisões e que, portanto, causaram X resultados.

Como conclusão da atividade, seria interessante levantar um
debate sobre a origem dessas crenças, que nada mais são do
que uma mera construção subjetiva que nos dá uma
sensação de certeza na nossa relação com o mundo exterior.

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
(CONT.)
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ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO 

A existir vitória, quando se trata de lidar com conflitos no
trabalho, só pode ser mútua, resultando em novos pontos em
comum e na resolução de problemas. Ver a pessoa (ou
equipa) do outro lado do conflito como o oponente
condenará ambas as partes a permanecerem adversárias e
condena as técnicas de resolução de conflitos que
aumentam a probabilidade de um resultado mutuamente
benéfico.

A partir desse ponto de partida, guiaremos os participantes
por quatro cenários, fazendo perguntas em cada uma das
situações:

1. AS NOSSAS CRENÇAS:
• Em que acredito sobre mim mesmo?
• Em que acredito sobre meus colegas?
• Em que acredito sobre meus chefes?
• Em que acredito sobre meus clientes?
• Em que acredito sobre minha empresa?
• Em que acredito sobre este trabalho?

2. (O QUE INFLUENCIA) AS NOSSAS AÇÕES:
• Como me comporto?
• Como reajo?
•O que acho?
• O que faço ou não faço?
• O que espero que os outros façam?
• Que problemas tal pode criar para mim?
• Como é que tal afeta(rá) as minhas decisões?
• Que conflitos pode causar?
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ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO 

 3. (TER IMPACTO) NAS CRENÇAS DE OUTROS:
• O que pensam os meus chefes de mim?
• O que pensam os meus colegas de mim?
• O que pensam os meus clientes de mim?
• Como é que tal me pode afetar?
• Que impacto pode ter isso em mim e no meu trabalho?
• Que impacto pode isso ter nos meus resultados?
4. (GERAR) AÇÕES DE OUTROS PARA MIM:
• Como é que os outros reagem?
• Como é que eles agem?
• Como é que eles falam comigo?
• Como é que esperaria que eles falassem comigo?

E ISSO REFORÇA A MINHA CRENÇA ORIGINAL, CRIANDO A
PROFECIA AUTO-CUMPRIDA.

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA

A influência das expectativas colocadas sobre uma pessoa é
reconhecida há muito tempo em áreas como medicina e
psicologia, mas sempre houve maiores dúvidas sobre o
impacto das expectativas de chefes e superiores nos seus
subordinados. Assim, no campo das organizações, muitos
estudos empíricos têm centrado o seu interesse na análise
das expectativas e do seu impacto na empresa e no
desempenho dos trabalhadores, não só na perspetiva do
efeito Pigmalião mas também, e antes disso, como muitos
autores estudaram, devido à relevância da sua gestão por
parte dos gestores das organizações. A ideia subjacente é
que os líderes que esperam mais dos seus funcionários
obtêm melhores resultados.

Assim, a gestão das expectativas é formulada como um
processo de motivação que se baseia nas expectativas e tem
efeito direto no desempenho dos trabalhadores. 

Além da validação do efeito das expectativas de terceiros no
desempenho dos subordinados, ou seja, o efeito Pigmalião, é
demonstrada a importância da mediação dos líderes no
processo. Líderes e superiores tendem a usar os recursos à
sua disposição de acordo com as expectativas que têm dos
seus subordinados, direcionando-os mais àqueles para quem
têm maiores expectativas. Em suma, podemos concluir que
esta experiência mostrou que os superiores obtêm dos seus
subordinados o que esperam deles.
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Compreender como se constroem as relações interpessoais,
colocar-nos na situação do outro, compreender o seu ponto
de vista e ter uma visão geral da relação a partir de diferentes
perspetivas. Esta ferramenta também pode ser usada para
conceber estratégias alternativas que podem desbloquear
uma situação de conflito no local de trabalho.

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Evitar e resolver conflitos no trabalho.
Saber o que a outra pessoa pensa, o que ela entende e
porque se expressa e se comporta de determinada
maneira.
Desbloquear uma situação de conflito no local de
trabalho.

OBJETIVO(S)

Não aplicávelMATERIAIS

20 minutos (na explicitação e implementação). Pode a ver
necessidade de mais tempo na fase de reflexão

TEMPO

Gestores e demais trabalhadoresGRUPO-ALVO

RE
SO

LU
ÇÃ

O D
E C

ON
FLI

TO
S



202

Posições percetivas é uma ferramenta de Programação
Neurolinguística (PNL) que visa colocar o sujeito em três
posições diferentes diante de um conflito, para que ele possa
tirar conclusões diferentes e aplicar soluções alternativas
para o mesmo problema, geralmente baseado num conflito
interpessoal. A ferramenta visa mostrar ao participante
diferentes perspetivas, por meio de associação e dissociação
emocional, bem como a distância espacial e emocional do
conflito. Desta forma, procura-se o equilíbrio entre a parte
cerebral racional e a emocional para gerar as decisões mais
funcionais. 

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

Esta é uma ferramenta individual, embora também possa ser
utilizada por departamentos dentro da organização, para que
todos compreendam e estejam cientes dos conflitos ou das
dificuldades de comunicação que possam existir.

O facilitador precisará guiar o participante a partir de três
pontos imaginários no chão, dando-lhe a experiência
completa do que sentir  em cada uma dessas posições. Para
isso, o facilitador orientará o participante fazendo perguntas
que abrangem os três principais sistemas representacionais
(visual, auditivo e cinestésico).

Não podemos trabalhar num e não no outro, devemos passar
por todo o processo para chegar a uma visão global do
sistema ou processo em que estamos imersos.

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
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1. A primeira posição é o "eu", ou seja, ver a situação do
próprio ponto de vista, levando em consideração os próprios
interesses e motivações. O que vemos, ouvimos e sentimos,
vemos, ouvimos e sentimos através de nossa própria
experiência, somos parte da própria situação.

Orienta-se o participante a descrever como vive e vivencia
uma situação de conflito ou tensão (seja com outro colega,
com o seu superior ou em geral) na primeira pessoa. Faz-se
perguntas como:

• O que está a ver?
• Como vê isso?
• Como se vê?
• Como se está a sentir?
• Que emoções está a desenvolver?
• O que é que ele está a dizer-lhe?
• Como ele está a falar-lhe?
• O que percebe no seu corpo? Como somatiza isso?
• Como é que isso o afeta?
• O que percebe nos outros?
• O que ouve ou o que acha que os outros dizem sobre si?

Recebe-se todas as informações necessárias e o participante
ficará ciente de como a criação da experiência está a afetar o
seu estado emocional e, portanto, as suas reações e
resultados.

Para finalizar este primeiro passo, e quebrar o padrão para a
segunda posição, retira-se o participante da posição (não
apenas fisicamente, mas também mentalmente) fazendo
com que cante, dance, se mexa, conte uma piada ou o que
quisermos, de modo a deslocá-lo para que possamos
prosseguir com o exercício.

2. A segunda posição é o "outro", a pessoa com quem se está
a negociar ou a debater, considerando como ela interpreta a
situação e quais são seus desejos. Para fazer isso, tem-se
que vivenciar a situação ou conflito como se se fosse a outra
pessoa ou pessoas. É necessário que nos posicionemos nos
seus pensamentos e crenças, se adote os sentidos, os seus
sentimentos, as suas emoções. Configuramo-nos como a 

SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

RE
SO

LU
ÇÃ

O D
E C

ON
FLI

TO
S

PO
SIÇ

ÕE
S P

ER
CE

TIV
AS

 



204

outra pessoa, adotando a sua postura, a sua expressão, a sua
atitude... "Associamo-nos" a essa pessoa, mas "dissociamo-nos"
de nós mesmos.

Para isso, o facilitador levará o participante até aquele espaço
físico onde está “o outro” e fará as mesmas perguntas do passo
1, mas agora a parti de outra perspetiva, procurando encontrar
pistas para o conflito de outro ponto de vista.
Como se fez no final do passo 1, é necessário quebrar a
conexão física e emocional com esta etapa 2, com uma pequena
dança, uma música ou uma brincadeira que tire o participante da
sua associação com "o outro".

3. A terceira posição refere-se a um "observador independente",
alguém que pode estar a observar a situação, mas não está
diretamente envolvido no resultado física ou emocionalmente.
Trata-se de uma figura absolutamente neutra e dissociada da
situação/conflito e que olha de fora para a relação que se
estabelece entre o “eu” e o “outro”.

A terceira posição deve atuar como árbitro neutro e equidistante,
anulando suposições sobre qualquer uma das posições
anteriores.

As perguntas devem agora ser endereçadas na terceira pessoa:
1. O que esta a ver?
2. Como vê a situação?
3. Como os vê?
4. Que emoções ELES estão a demonstrar?
5. O que perceciona nos SEUS corpos? Como é que eles
somatizam isso?
6. Como isso os afeta?
7. Como é o seu tom de voz? Como são as suas palavras?
8. O que acha que eles estão a pensar um do outro?
9. O que acha que os outros pensam sobre esta situação?
10. Que consequências acha que essa situação pode ter?

4. Concluída a passagem pelas posições 1, 2 e 3, o facilitador
acompanhará o participante de volta à posição 1 para que ele
possa retomar a perspetiva de protagonista e vivenciar a
situação na primeira pessoa, mas agora com toda a informação
recolhida depois de passar pelas outras posições.
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Agora as perguntas serão:
1. O que aprendeu?
2. Que informações recolheu que não tinha antes?
3. O que acha que estava a fazer de forma errada?
4. O que acha que pode mudar?
5. O que pode fazer diferente a partir de agora?

5. Poderia haver uma quarta posição percetiva que seria "nós",
tendo em consideração o que faz sentido no "sistema" em que
as pessoas operam. O que é melhor para o sistema social,
empresarial e para a equipa? A partir das quatro posições
percetivas - o eu, o outro, o observador e o sistema - vivenciar
qualquer situação por meio da experimentação ajudará a
compreender muito melhor a utilidade desta técnica em
qualquer campo em que queiramos aplicá-la.

Para concluir, propõe-se um brainstorming entre os
participantes e presentes para tirar conclusões.

SOBRE A ATIVIDADE

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA 

Esta atividade está intimamente ligada às competência de
resolução de conflitos, pois visa alcançar a solução mais
operativa para todas as partes, compreendendo os diferentes
pontos de vista.

A questão final é: “O que pretende que aconteça?”, já que esta
dinâmica visa mudar algo que não está a resultar no
relacionamento interpessoal, desenvolver estratégias
diferentes, apreendendo informações de diferentes pontos de
vista.

As três posições são importantes. Se considerarmos apenas
a nossa própria posição, erramos pelo egoísmo, pois não
temos em conta os interesses da outra pessoa. A capacidade
de nos colocarmos no lugar do outro dá-nos empatia e ajuda-
nos a chegar a um acordo. No entanto, levar em conta apenas
a posição do outro também não é favorável, pois estamos
deixamos de lado nossos próprios interesses. Por seu turno,
ainda, considerar apenas a terceira posição implica estar fora
da situação, o que leva a uma postura distante e não
envolvida.

Uma boa estratégia é usar as três posições e estar ciente de
como cada uma se sente. Se se deparar com uma situação
para resolver, passe por estas posições uma a uma, anotando
as suas ideias, os seus sentimentos, comentários e
interesses.
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Em termos simples, a gestão de
equipas refere-se à administração e
coordenação de um grupo de
indivíduos para realizar uma
determinada tarefa (Erorus 2018).

Tornou-se uma preocupação
proeminente durante o final da
década de 1960, à medida que o
pessoal gestor se esforçava por
responder aos desafios de
empresas mais complexas e as
suas respetivas estruturas
hierárquicas (Anderson, 1988). De
forma semelhante, o conceito de
gestão de talentos é o processo de
aquisição dos talentos e de
conhecimentos adequados para
facilitar/desenvolver os vários
setores de uma empresa (Ghosh,
2021). É uma estratégia que
procura lacunas no talento dentro
de um ambiente de trabalho e que
pretende colmatar essas lacunas. 

Estes conceitos são fundamentais
para qualquer empresa e não
podem ser subestimados em
relação ao desempenho. Uma
gestão eficaz da equipa permitirá
aos colegas de trabalho, tanto
dentro da empresa como fora dela,
cooperar harmoniosamente uns
com os outros. Do mesmo modo, a 

gestão de talentos pode ter
benefícios substanciais na
formulação de estratégias
empresariais. O ativo mais
importante de uma empresa é a sua
força de trabalho e a recolha do
talento correto apenas aumenta a
versatilidade de uma empresa (Negi
& Patel, 2021). 
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DEFINIÇÃO

OBJETIVOS E
RESULTADOS 

Compreender a importância e
os benefícios do talento e da
gestão de equipas entre o
pessoal de gestão e os seus
empregados
Identificar as consequências
dos “maus” talentos e da
ineficiente gestão de equipas
Adotar vários métodos para
fomentar o talento e a gestão
de equipas
Compreender como é detetado
o talento e a gestão de equipas
eficazes
Discutir como pode ser
implementado no respetivo
negócio

Gerir as consequências
causadas como resultado de
talentos ineficazes & gestão de
equipas

OBJETIVOS: 

RESULTADOS: 
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gestão de talentos pode ter
benefícios substanciais na
formulação de estratégias
empresariais. O ativo mais
importante de uma empresa é a sua
talento correto melhorará a
qualidade das operações e permitir
que a cada empregado sejam
atribuídas tarefas com base no seu
conjunto de competências, de
forma que estes se sintam mais
confortáveis num determinado
ambiente de trabalho.

Dentro de uma PME, há uma maior
possibilidade de as equipas serem
mais pequenas, e por conseguinte,
há uma maior probabilidade de as
pessoas interagirem umas com as
outras. Como resultado, as
interações do dia-a-dia são vitais
para o funcionamento de uma PME.
Devido à natureza das PME,
quaisquer percalços ou desacordos
entre os colegas de trabalho não
passarão despercebidos. Por
conseguinte, a implementação de
estratégias de gestão de equipas
para evitar isto pode ser benéfica.

Do mesmo modo, a atribuição de
talentos relevantes onde for
necessário dará às PME uma maior
probabilidade de crescimento num
mercado global competitivo. 
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Identificar o talento dos
empregados e atribuir-lhes
tarefas, respetivamente
Reconhecer a necessidade de
implementar uma gestão eficaz
de talentos e equipas numa
empresa
Desenvolver um programa de
formação para reduzir a falta ou
a má execução da gestão de
talentos e equipas
Criar um ambiente de trabalho
amigável que abrace o talento e
a gestão de equipas

TALENTO E GESTÃO
DE EQUIPAS NO
CONTEXTO DAS PME

Universalmente, os empregados
requerem talento e gestão de
equipa para trabalharem
eficazmente. Os empregados
dependem de uma boa cooperação
com os seus colegas de trabalho
para se sentirem bem-vindos a um
negócio. Como Maslow salientou
com a sua Pirâmide de Hierarquia
de Necessidades, os empregados
precisam de interação para que
cresçam à medida que as pessoas
crescem e florescem (McLeod,
2020). Procurar e contratar o 
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Resumindo, Talento e Gestão de
Equipas desempenham um papel
crucial no recrutamento e
manutenção da força de trabalho
para aumentar o sucesso da
empresa. Isto é feito tornando a
empresa num local apelativo para
trabalhar, assegurando o
recrutamento das pessoas certas
para o papel e trabalhando para
manter esses empregados, bem
como ajudando-os a
desenvolverem-se na sua vida
pessoal e profissional. 
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dinâmica de trabalho mais forte em
toda a organização (Emergenentics,
2021). Além disso, uma melhor
gestão de talentos leva a um
processo de recrutamento mais
proficiente porque um empregador
pode determinar melhor o conjunto
de competências dos candidatos e
se estes estão aptos para o
trabalho em questão (Holliday,
2021). Consequentemente, isto leva
à minimização da rotatividade dos
empregados, uma vez que os
empregados se sentirão mais
confortáveis nas suas funções. 

IMPACTO E EFEITOS 

Os gestores de PMEs requerem
talento e gestão de equipas, porque
lidar com uma equipa mais
pequena dar-lhes-á a capacidade de
abordar e supervisionar a sua
equipa assim que o negócio
crescer. Compreender a sua
importância e executá-la
adequadamente facilitará a sua
implementação futura. 

Como mencionado anteriormente,
ter uma gestão de equipa eficaz
permite a partilha e o alinhamento
de metas e objetivos. Se todos
numa PME têm isto em mente,
então é muito fácil transmitir uma 

RISCOS

Um grande risco que a maioria dos
gestores de equipas enfrenta dentro
das PME é o de que alguns
indivíduos possam fugir às suas
obrigações e deixar que outra
pessoa o faça. Isto, por sua vez,
pode levar a uma má colaboração e
a difundir sentimentos negativos
em relação aos colegas (Lumen,
2021). Da mesma forma, um gestor
de equipa pode ter dificuldade em
ganhar a confiança da sua equipa,
especialmente nas PME, uma vez
que muitos gestores só
recentemente podem ter iniciado o
seu papel de gestão. 
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Portanto, ganhar a confiança dos
colegas é difícil mas igualmente
crucial para o sucesso da PME. De
facto, um benefício da gestão
eficaz da equipa mencionada
anteriormente é que permite que
todos os membros estejam cientes
dos objetivos da PME e que todos
contribuam para os atingir
horizontalmente. Contudo, se as
metas e objetivos forem enviesados
ou simplesmente incorretos, então
pode ser difícil para toda a equipa
identificá-los e colaborar para
corrigir as suas falhas (ibidem,
2021). 

No que diz respeito à gestão de
talentos, pode haver o risco de um
gestor poder gastar demasiado
tempo e dedicar uma quantidade
excessiva de tempo ao processo de
recrutamento, como consequência
da procura de perfis de candidatos
a serem ajustados a funções
específicas da empresa. Grandes
despesas como esta podem ser
prejudiciais e causar problemas de
tesouraria significativos
(Kokemuller, 2019). Além disso, nas
PME, a engrenagem de liderança é
muitas vezes insuficiente para levar
a cabo uma gestão ativa de
talentos. Como PME, as
necessidades e exigências da 
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empresa são difíceis de identificar e
por vezes são ignoradas. Isto deve-
se à natureza dinâmica das PME. 

Um tema bastante discutido em RH
é o recrutamento. Mesmo nas PME,
onde os procedimentos de
recrutamento e de pessoal podem
ser mais informais e menos
estruturados, as empresas
continuam a seguir um conjunto de
políticas. Por exemplo, a gestão
eficaz de talentos e de equipas
começa com uma ideia clara do que
falta ao negócio e pode
subsequentemente ser anunciada
explicitamente na descrição de
funções. No entanto, embora
determinar a mão-de-obra correta
para a empresa seja fundamental,
isso não significa que se sintam
naturalmente parte de uma equipa e
que colaborem eficazmente. O
talento e a gestão da equipa vai
além da simples contratação de
empregados com as qualificações
corretas, devendo proporcionar-lhes 

TALENTO E GESTÃO
DE EQUIPAS NO
PROCESSO DE
RECRUTAMENTO
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Planeamento
Atração
Seleção 
Desenvolvimento
Retenção
Transição

também os recursos e o ambiente
para terem sucesso e progredir, ao
mesmo tempo torná-los
conscientes disso também (Indeed,
2021). 

Há vários aspetos do talento e do
processo de gestão de equipas a
considerar no processo de
recrutamento. Os aspetos-chave
são os seguintes:

Estes são elementos que qualquer
empregador deve ter em
consideração ao recrutar, a fim de
proceder à gestão de talentos e de
equipas da forma mais eficaz (De
facto, 2021 & Valamis, 2021).
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operações das PME. Mesmo
assim,Stobierski (2020) lembra-nos
algumas competências que um
empregador deve ter.

A primeira é uma comunicação
clara e eficaz: as metas e objetivos
devem ser claramente explicados à
equipa para que possa funcionar.

A segunda é a inteligência
emocional: os empregadores
precisam de ser simpáticos e
tranquilizar ativamente os seus
empregados. Ao fazê-lo, os
empregados podem suscitar
confiança ao empregador e este
permitir-lhes implementar
harmoniosamente o seu talento e
capacidades no trabalho em equipa.
 

A terceira é a organização: como
empregador, estaremos a
supervisionar várias secções da
PME, pelo que é importante dedicar
tempo de forma igual a cada
secção e distribuir as tarefas de
forma justa, a fim de manter a
moral entre o pessoal. Além disso, é
importante delegar tarefas de forma
adequada, dependendo do conjunto
de competências de cada
empregado, para que as tarefas
sejam concluídas de forma
eficiente. 

DO QUE PRECISA O
EMPREGADOR

O talento e a gestão de equipas
podem ser bastante assustadores
para muitos empregadores, pois é
um tema muito abrangente que
está sempre no pano de fundo das 
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A quarta é a delegação: encontrar o
equilíbrio certo entre delegar a
liderança a outros e assumir a
responsabilidade é crucial para que
uma equipa trabalhe de forma
otimizada. Do mesmo modo,
delegar a responsabilidade a
alguém cujo conhecimento dessa
tarefa ou sector seja inadequado
não é um bom exemplo de boa
gestão de talentos. 

O quinto é a abertura:
complementa-se o aspeto acima
mencionado da inteligência
emocional. Estar aberto aos
colegas permitir-nos-á que se
abram a nós. Para além de os
ajudar emocionalmente, esta
aptidão permitirá a um empregador
avaliar melhor as competências de
um empregado e fazer quaisquer
ajustamentos de talento, se
necessário.

O sexto é a resolução de
problemas: como empregador, é
preciso ser capaz de antecipar e
lidar com a gestão de crises. Deve-
se avaliar a situação e corrigi-la de
uma forma eficiente que não afete
negativamente as relações com os
empregados.

O sétimo é a tomada de decisões:
tal está no centro de uma gestão 

eficaz de talentos e de equipas. Um
empregador tem de fazer as
escolhas corretas para que todos
os membros da empresa colaborem
favoravelmente com as
necessidades e objetivos da
mesma. 

COMO SABER SE SE POSSUI A
COMPETÊNCIA

Um aumento do número e da
qualidade dos candidatos a um
papel específico
Resoluções melhoradas e mais
profissionais que giram em
torno da gestão de crises

Se um empregador possui uma
mente para o talento e a gestão de
equipa, sem dúvida que já possuirá
algumas das qualidades acima
mencionadas; no entanto, como tal
se difunde por toda a organização,
pode ser mais obscuro para
identificar, uma vez que muitas
vezes pode ser diluído com outros
elementos estratégicos para o
sucesso do negócio (Valamis
2021). Mesmo assim, há alguns
resultados que podem sugerir
substancialmente uma boa
implementação de talentos e de
gestão de equipas. São os
seguintes (Tedgui, 2021):
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Diminuição dos despedimentos
e demissões
Aumento da autorrealização
entre os empregados
Menos perceção da hierarquia
entre empregados e
empregador
Melhoria da qualidade dos
produtos e serviços
Contas financeiras mais
saudáveis

Uma forma de detetar esta
competência entre os
empregados é observar a sua
vontade de empreender
trabalhos que não lhes são
familiares. Há alguns
empregados que não
demonstram iniciativa. O
talento e a gestão de equipas
ajudam a reforçar a qualidade
das competências que já
possuem, mas também os
encorajam a adotar um espírito
empreendedor na diversificação
do conjunto de competências.
Por conseguinte, se existirem
estratégias eficazes de talento e
gestão de equipas, os
trabalhadores devem estar mais
dispostos a ramificarem-se
(Fuhl, 2020).

deve ter, como vimos acima em 4.1. 
Se os elementos acima
mencionados forem fomentados e
transmitidos de uma forma coesa,
isto deverá provocar uma resposta
recíproca dos empregados. Estas
respostas são peças-chave de
prova de que o talento e a gestão de
equipas estão a ser implementados
corretamente. 

Alguns dos sinais mais evidentes
são os seguintes:COMO RECONHECER A

COMPETÊNCIA NOS
TRABALHADORES

Uma vez, como empregador, abrace
plenamente o talento e a gestão de
equipa, a fase seguinte é assegurar
que este se espelhe nos seus
empregados. De acordo com
Tedgui (2021), o talento e a gestão
de equipas concentram-se na
promoção de um ambiente de
trabalho de alto desempenho onde
os empregados gostam de
trabalhar. Portanto, a natureza da
deteção do talento e da gestão de
equipas nos empregados é
geralmente qualitativa e desce aos
seus níveis globais de contenção
(Campbell & Hirsh, 2013). 

Há muitas maneiras de detetar essa
competência com base nos
elementos que um empregador de 
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Outro sinal chave é a sua
interação com o seu
empregador. Como mencionado
anteriormente, para conduzir
uma gestão eficaz de talentos e
de equipas, um empregador tem
de mostrar um nível de abertura
e de cuidado, de modo a torná-
los acessíveis aos empregados.
Se um empregado se sentir à
vontade para chegar a um
empregador com um problema,
quer se trate de trabalho ou de
assuntos pessoais, existe um
elevado espírito de talento e de
gestão de equipa no local de
trabalho. 

Uma relação fortalecida e mais
comunicante entre empregado
e empregador pode levar ainda
mais a uma maior integridade.
Com um talento e uma gestão
de equipa eficazes, os
empregadores podem esperar
que os empregados sejam mais
honestos com eles e
desenvolvam uma moral
profissional (MaRS, 2020). 

Um fator crucial para obter uma
perceção da estratégia de gestão
de talentos e equipas como bem
sucedida é assegurar que as
formas de avaliação, tanto escritas 

como verbais, sejam adaptadas de
modo a destacar claramente as
estratégias de gestão de talentos e
de equipas. Por exemplo, o próprio
desempenho deve apresentar
indicadores especificamente
relacionados com a área para a
tornar mais personalizada; a gestão
de talentos visa procurar os mais
adequados a essa função. Ao fazê-
lo, os empregados sentir-se-ão
satisfeitos com o(s) objetivos(s)
específico(s) que alcançaram,
tendo ao mesmo tempo evidência
sobre as melhorias que precisam de
realizar (Fuhl, 2020). 

COMO
DESENVOLVER A
COMPETÊNCIA
Segundo Chamorro-Premuzik e
Kirschner, "a capacidade de ver
talento antes que outros o vejam
(interna e externamente),
desbloquear o potencial humano e
encontrar não só o melhor
empregado para cada papel, mas
também o melhor papel para cada
empregado, é crucial para gerir uma
equipa de primeira linha. Em suma,
os grandes gestores são também
grandes agentes de talento". 
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Aqui estão 7 recomendações de
base científica para ajudar alguém a
desenvolver a capacidade de
gestão de talentos:

1. Avaliar com antecedência.
Apenas alguns líderes podem ser
proativos, avaliando
antecipadamente se a sua nova
contratação tem competências que
se alinhem com a sua estratégia a
longo prazo. A maioria deles sabe
que tipo de talento procura, mas
deve agir de forma a mantê-los a
longo prazo. O objetivo aqui para
um líder é saber para onde quer ir e
concentrar-se em esforços
direcionados de modo a contratar
alguém com competências,
capacidades e conhecimentos
necessários para seguir em frente.
É falso para um empregador pensar
que cada empregado que tem hoje,
também ficará amanhã. 

2. Colocar a ênfase nos critérios
corretos. A concentração em
demasia no desempenho dos
empregados e na importância do
seu currículo, do passado, deve dar
lugar ao enfoque em outras
competências específicas, que são
necessárias hoje em dia. Por outras
palavras, em vez de examinar as
competências especificas/técnicas 

(hard skills) e a experiência técnica
dos empregados, aconselha-se a
dar ênfase à inteligência emocional,
à condução e à capacidade de
aprendizagem. Afinal de contas,
estes são aspetos fundamentais do
talento e determinam novas
competências e aquisição de
conhecimentos. Na aurora da
Inteligência Artificial e da sua
ascensão nos próximos anos, as
competências transversais (soft
skills) tais como a inteligência
emocional desempenharão um
papel importante. 

3. Dar primazia à procura interna.
Ao procurar internamente novos
talentos, não só se poupa tempo e
recursos preciosos, como também
se aumenta as hipóteses de
sucesso. Os  que já são
trabalhadores da empresa são mais
capazes de compreender a cultura
da empresa e a política e de ser
leais e comprometidos com a
mesma. Convém pensar duas vezes
quando, como empregador, gostaria
de obter melhores talentos.
Começar pelo interior é um boa
estratégia, porque os trabalhadores
são pessoas que já estão
adaptadas à empresa e à sua
funcionalidade e têm baixas taxas
de saídas voluntárias e 
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involuntárias. Geralmente, os
candidatos internos não são pagos
mais do que os novos contratados
externamente. Por último, mas não
menos importante, ao promover
candidatos internos, enquanto
empregador, impulsiona-se o
envolvimento de outros
empregados. 

4. Envolver a diferença. Estar
aberto a aceitar empregados que
sejam diferentes de nós próprios e
de outros membros da equipa
também é uma boa estratégia. Bem
como estar recetivo a pessoas que
desafiam as normas tradicionais.
Esta é a única forma de se pensar o
talento de forma inclusiva. Quando
se imagina a diferença, pode-se
contratar diversos talentos e, como
resultado, a empresa tem grandes
possibilidades de progredir. A
mudança e o progresso são
suscetíveis de acontecer com uma
equipa diversificada de
empregados. Consequentemente,
melhores resultados financeiros
estão prestes a chegar à empresa. 

5. Tomar decisões baseadas em
provas. Sem dúvida, a deteção de
talentos é um processo contínuo de
tentativa e erro. Contudo, existem
formas de minimizar a ocorrência
de erros quando se decide com 

base em provas. É recomendável,
quando se contrata alguém,
delinear-se objetivos de
desempenho claros que possam
ser facilmente avaliados por outros
e ver se a nossa avaliação do
desempenho se alinha com o que
os outros pensam e veem. A
decisão de nomear alguém como
funcionário de elevado potencial
deve ser determinada por dados, de
modo a garantir-se uma decisão
justa e sensata. Mesmo que o
futuro prove que esta a decisão
está errada, pelo menos foi
baseada em dados sólidos.

6. Chegou a altura de pensar
coletivamente. O pensamento
coletivo é essencial para alcançar
objetivos comuns. Produz mais
inteligência e capacidade do que o
pensamento individual. Dentro de
uma empresa, cria uma
mentalidade positiva que é uma
garantia de coerência,
sobrevivência e, portanto, sucesso.
Pessoas com diferentes origens
juntam-se para transformar os seus
talentos únicos numa sinergia de
alto desempenho. Os agentes de
talento sabem que as equipas que
abraçam uma atitude "nós", e
esquecem a atitude "eu", são
suscetíveis de ser mais produtivas e
bem sucedidas. Assim, da próxima
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vez que contratarem um potencial
talento, pensem nas seguintes
questões: "Irão eles trabalhar bem
em conjunto com os outros
empregados? É provável que se
complementem uns aos outros?
Será que os seus papéis funcionais
e psicológicos se alinham com o
que a equipa necessita?" Em
grandes equipas, cada indivíduo é
como um órgão indispensável
encarregado de executar uma
função específica, tornando cada
parte diferente das outras e o
sistema maior do que a soma das
suas unidades. 

7. Ajudar a equipa a florescer. Tal
como uma planta precisa de
cuidados e água para florescer,
uma cultura no local de trabalho
precisa dos cuidados e atenção
adequados para ver os seus
empregados florescerem em todo o
seu potencial. Grandes agentes de
talento, tais como grandes
gestores, reconhecem o potencial
onde outros não o reconhecem.
Uma vez descoberto um talento
futuro, a aposta é mantê-lo. Há
muitas maneiras de o poder manter.
Em primeiro lugar e acima de tudo,
é necessário ajudá-los a continuar a
crescer. Mostrar-lhes que há 

preocupação, ao dar-lhes feedback
construtivo, perguntando-lhes sobre
a procura de trabalho, conhecer as
suas relações com os seus pares e
garantindo o nível de segurança do
seu emprego. Isto pode ser
resumido no que foi observado
pelas professoras Herminia Ibarra e
Anne Scoular: "O papel do gestor,
em suma, está a tornar-se o de um
treinador". 

Relativamente à capacidade de
gestão de equipas, há várias formas
de melhorar esta capacidade, a
saber:

1. Seja claro quanto aos seus
objetivos e escreva-os. Os gestores
têm de escrever objetivos claros e
alcançáveis e encontrar formas de
medir o progresso. Diferentes
objetivos específicos podem ser
escritos para gestores de diferentes
departamentos. Dentro de uma
equipa, o gestor da equipa deve
estabelecer objetivos claros e todos
os membros da equipa devem
saber o que se espera deles. 

2. Elaborar objetivos. Os objetivos
são os passos que devem ser
dados para alcançar as metas. Por
exemplo, uma meta pode ser 
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 aumentar a satisfação do cliente e
os objetivos para lá chegar podem
incluir tempos de expedição mais
rápidos, devoluções mais fáceis e
melhorias no serviço ao cliente, etc.

3.Contratar pessoas competentes.
Um bom gestor deve estabelecer
metas claras, razoáveis,
alcançáveis e mensuráveis para o
departamento. Pode então pegar
nas metas que foram estabelecidas
para o seu departamento e dá-las a
cada funcionário de acordo com o
seu nível de competências. Parte do
seu trabalho como gestor consiste
em verificar e medir o progresso
dos seus empregados. Se estiver a
encontrar alguém que
simplesmente não consegue
acompanhar o ritmo, tente
estabelecê-los com um mentor, ou
mesmo abrandar as suas
responsabilidades de trabalho para
que não pareçam avassaladoras.

4.Tenha reuniões regulares com o
seu pessoal. Ter reuniões
produtivas regulares com o seu
pessoal é a chave para identificar
problemas antes que eles fiquem
fora de controlo. Problemas,
questões e estrangulamentos irão
inevitavelmente surgir em qualquer
organização. Parte do seu trabalho
como gestor é identificar os 

problemas e corrigi-los antes que se
tornem problemas. Quase todos os
problemas surgem devido a uma
falta de comunicação. Um bom
gestor será o intermediário entre a
equipa e os gestores das outras
equipas. Desde que prevaleçam as
cabeças frias, é quase sempre
possível encontrar uma solução que
satisfaça a todos.

5.Utilize o método "sanduíche"
quando lidar com problemas que
surjam entre bons funcionários.
Todos cometem erros, alguns são
pequenos e podem ser tratados
através de um memorando à equipa
ou de uma palavra rápida com o
funcionário em questão. No
entanto, um funcionário excelente
pode cometer um erro grave que
pode causar uma séria perturbação
da responsabilidade da sua
unidade. Estes tipos de problemas
precisam de ser tratados por si, o
gestor. Desde que se trate de uma
ocorrência única e que o
funcionário não tenha tido
problemas no passado, a
abordagem sanduíche é a melhor.
Comece por explicar que o
funcionário é valioso para a
organização e que o seu trabalho
tem sido geralmente uma influência
positiva na empresa. A seguir,
abordar o problema que ocorreu e 
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que medidas poderiam ser tomadas
para evitar problemas semelhantes
no futuro. Encerre a conversa
reiterando o valor que o empregado
tem para a empresa e reforce as
medidas que serão tomadas para
evitar o problema de novo. A ideia é
"sanduíche" de críticas construtivas
entre duas fatias de comentários de
apreço. 

6.Lembre-se sempre que os
exemplos funcionam melhor do que
os reforços positivos ou negativos.
Parte do seu trabalho como gestor
é ser um exemplo para aqueles que
gere. Seja aberto sobre os seus
erros e as medidas que está a
tomar para evitar fazer a mesma
coisa no futuro. Afinal de contas,
não pode esperar que os seus
empregados admitam erros se não
for o exemplo. Deve haver um
processo para quando coisas como
esta acontecem. Reconheça o
problema, analise a causa raiz do
problema, implemente
procedimentos para evitar a
recorrência do erro, avalie a solução
que encontrou, e se funcionar, siga
em frente.

7.Seja inteligente na construção da
sua equipa. Como gestor, tem de
lidar com muitas situações,
pessoas e personalidades 

diferentes. Ser-lhe-ão atribuídas
novas e por vezes mais
responsabilidades, incluindo coisas
como orçamento, previsões,
apresentações e folha de
pagamentos. Portanto, pense
seriamente nos seus próprios
pontos fortes e fracos, a fim de
poder contratar em conformidade.
Quer pessoas que complementem
os seus pontos fortes e o ajudem
com os seus pontos fracos. Há um
velho ditado que diz que se deve
"contratar devagar e disparar
rapidamente". É bom ter em mente,
levando o seu tempo a encontrar a
pessoa certa para o trabalho.
Depois de a ter treinado e de lhe ter
dado todas as ferramentas para o
trabalho, poderá então avaliá-la. Se,
por qualquer razão, não estiver à
altura das expectativas, então
talvez seja melhor dispensá-la
rapidamente e procurar uma nova
pessoa.

8.Mantenha uma atitude positiva e
promova-a dentro da sua equipa.
As pessoas são naturalmente
atraídas por outras que têm uma
atitude positiva otimista. Ter uma
atitude positiva tornará o seu
trabalho como gestor muito mais
fácil só porque as pessoas têm
muito mais probabilidades de o
seguir. Quanto à sua equipa, 
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encoraje as atividades de
construção de equipas. Sabemos
que nem todos vão gostar ou
mesmo dar-se bem com todos os
outros, por isso use exercícios de
construção de equipas como forma
de garantir que a sua equipa se
mantém orientada para os
objetivos.

9.Use reforços positivos. Após a
conclusão atempada de um projeto,
com o prazo apertado, não se
esqueça de mostrar gratidão à sua
equipa, que foi quem realmente o
tornou possível. O reforço positivo
fortalece a relação gestor-
empregado. Pode assumir formas
diferentes e varia consoante a
empresa; algumas podem consistir
num dia extra de folga paga (PTO),
na oferta de cartões de oferta, no
reconhecimento público ou num
reconhecimento privado. Qualquer
que seja a forma que assuma, é
importante que as suas realizações
sejam apreciadas. 

CONCLUSÕES

um processo contínuo que se
concentra e visa utilizar os
pontos fortes de um indivíduo
para o maior benefício da
equipa. Assenta na capacidade
de identificar e desenvolver as
competências dos indivíduos
dentro de uma equipa, a fim de
lhes permitir trabalhar para um
objetivo maior.
crucial para que qualquer
empresa possa funcionar de
forma favorável. Todo o pessoal
deve estar consciente e
colaborar em objetivos comuns.
Se isto não for conseguido,
pode gerar uma falta de
coerência entre as operações
das empresas e criar conflitos
internos. 
importante para as PME, uma
vez que funciona para
assegurar que os funcionários
assumam tarefas e funções
com base nas suas
competências e pontos fortes.
Isto assegura que os papéis são
preenchidos pelas pessoas
certas para o trabalho, a fim de
alcançar os objetivos da
empresa de forma mais eficaz e
eficiente.

A gestão de talentos e de equipas é:
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Algumas competências que um
empregador deve possuir para um
talento e gestão de equipa eficazes
numa PME são: comunicação clara,
inteligência emocional,
organização, delegação, abertura,
resolução de problemas e tomada
de decisões. Algumas formas
através das quais se pode detetar
competências de gestão de equipas
e de talentos são: observar a
vontade dos empregados no que
diz respeito à realização de
trabalhos desconhecidos, verificar
as interações dos empregados com
os seus empregadores, aumentar a
integridade no local de trabalho e
adaptar as formas escritas e
verbais de avaliação.
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Utilizar a plataforma SAP Fatores de Sucesso para melhorar a
experiência dos empregados, procurando talentos dentro dos
atuais e futuros empregados.

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Melhorar o processo de recrutamento
Aumentar a diversidade
Melhorar a gestão dos empregados
Aumentar a retenção
Melhorar o planeamento
 Melhorar o processo de acolhimento
Criar oportunidades de formação, crescimento e
progressão na carreira
Melhor experiência global dos empregados

O objetivo da utilização deste sistema é melhorar a qualidade
de vida do empregado que, por sua vez, irá gerar uma maior
eficiência para a empresa como um todo. Os empregadores e
empregados das PME podem utilizá-lo para: 

OBJETIVO(S)

Acesso à Internet e possibilidade de downloadMATERIAIS

6Este é um instrumento que deve ser utilizado ao longo de
toda a vida da empresa, pelo que, não há um limite de tempo
em si.  

TEMPO

Empregadores e trabalhadores de PMEGRUPO-ALVO
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Organizar e dirigir uma PME é muito mais perigoso do que se
poderia imaginar. As mudanças no ambiente externo podem
ter um grande impacto nos resultados das empresas.
Empresas mais bem estabelecidas podem normalmente
adaptar-se mais facilmente e são mais resistentes às
mudanças. No entanto, tais mudanças podem prejudicar
gravemente as PME se a gestão de crises não for adequada
(Millar, 2013). Consequentemente, é crucial para as PME
utilizar algum tipo de plataforma de gestão de talentos, tal
como a plataforma SAP - Fatores de Sucesso, para garantir a
resiliência da sua força de trabalho. 

SAP - Fatores de Sucesso [SAP Success Factors]  é um
sistema de gestão de talentos baseado na nuvem que
oferece soluções excecionais ao nível as gestão de RH, no
sentido de procurar e recompensar o talento na força de
trabalho. Considera a folha de pagamentos de RH na nuvem,
o seguimento do tempo, a administração de benefícios
(incluindo software integrado relativamente ao
recrutamento), a integração na equipa (onboarding) e a
monitorização do desempenho e a compensação. Oferece
aos gestores a possibilidade de avaliarem talentos entre a
força de trabalho. Isto significa que podem ajustar a carga de
trabalho e mobilizar os empregados para onde devem
destacar-se (de acordo com a plataforma). Também ajuda no
recrutamento de novos empregados, analisando
minuciosamente as suas competências e o seu potencial.
Globalmente, esta plataforma pode melhorar o
aperfeiçoamento dos empregados e impulsionar a
produtividade da empresa (Santora, 2021). Isto resulta numa
excelente gestão de equipa dentro de PME.

SOBRE A ATIVIDADE 

DESCRIÇÃO

Para os empregadores, é importante não divulgar todos os
detalhes e resultados indicados por esta plataforma. Caso
contrário, poderá impor stress desnecessário aos
empregados, uma vez constatando que podem não estar a
destacar-se como planeado. Pode também criar uma
atmosfera competitiva negativa entre empregados que
podem tentar ganhar bónus e benefícios delineados pela
plataforma. Por conseguinte, se forem divulgadas
informações sensíveis, estas devem ser mantidas
confidenciais entre o empregador e o empregado em
questão.

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
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Pagar por uma subscrição SAP Success Factors  (o teste
gratuito começa a partir de $2,18 por utilizador com
pacotes de software a partir de $1000+ por pacote) e
discutir com outro pessoal de gestão se deve ser testado
durante alguns meses. Assegurar que os gestores
estejam cientes do que faz e das competências que
destaca.
Utilizar a ferramenta explorando qual o produto que
melhor responde às suas necessidades
(https://www.sap.com/products/human-resources-
hcm/talent-management.html?
sort=title_asc&tab=all&r=pmp-tms&dpm=9392), durante
cerca de três meses, com novos e futuros funcionários e
registar o seu nível de experiência e satisfação. 
Peça feedback aos funcionários sobre a sua experiência e
qualidade de vida na empresa e compare-a com as
opiniões do último trimestre.
Se houver um aumento, tanto através de indicadores
quantitativos como qualitativos, espera-se que sejam
mantidos os empregados na empresa e se continue a
utilizar a ferramenta.

Os passos para a implementação desta atividade são os
seguintes:

1.

2.

3.

4.

SOBRE A ATIVIDADE 

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
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RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA

A plataforma SAP - Fatores de Sucesso [SAP Success
Factors] é fundamental para o avanço do talento e da gestão
de equipas. Hoje em dia, com muitas pessoas a ingressar no
ensino superior, pode ser muito difícil determinar as
competências e capacidades de uma pessoa simplesmente
com base no certificado académico. Da mesma forma, não
se pode antecipar totalmente o seu comportamento ou ética
de trabalho quando colocada em vários ambientes
empresariais (Reitsma, 2022). Como resultado, é mais
importante do que nunca para os empregadores decifrar o
talento dentro do seu pessoal. A utilização de tal plataforma
ajuda a facilitar este processo, o que em parte beneficia os
empregados ao serem colocados numa secção da empresa
mais adaptada às suas competências. Além disso, liberta
tempo para o empregador realizar operações comerciais
mais urgentes, bem como para interagir, a um nível mais
pessoal, com os seus empregados, de modo a criar uma
relação entre ambas as partes. 
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Conhecer a plataforma Eddy, que foi concebida para facilitar
aos empregadores a procura de talentos
(predominantemente durante o processo de recrutamento).
Eddy é uma plataforma de subscrição paga.

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Melhorar a gestão
Reduzir a rotatividade dos empregados
Melhorar a qualidade de vida e a experiência dos
empregados dentro da empresa
Assegurar operações comerciais mais eficientes
Reduzir os riscos de conflito e crise entre o pessoal

A plataforma Eddy possui vários benefícios para os
empregadores, particularmente os das PME, uma vez que
pode poupar tempo e recursos monetários valiosos na
contratação de novos empregados. Esta plataforma persegue
os seguintes objetivos:

OBJETIVO(S)

Acesso à InternetMATERIAIS

Para ser testado durante três meses e, se for bem sucedido,
para ser utilizado durante a vida do negócio

TEMPO

Empregadores e gestores de PMEGRUPO-ALVO
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Acompanhamento do tempo 
Tempo livre pago (PTO)
Acompanhamento de formação
Folha de pagamento

Hoje em dia, a filtragem de muitos currículos diferentes de
potenciais candidatos a empregos pode ser difícil. Como
PME, o processo pode ter efeitos adversos graves se não
forem escolhidas as pessoas certas, uma vez que a falta de
moral e a ineficiência podem facilmente repercutir-se em
múltiplos (maus) resultados empresariais. Num mercado
extremamente competitivo, as PME não se podem permitir a
muitos inconvenientes, uma vez que correm um risco muito
maior de liquidação, bem como relativamente a efeitos de
arrastamento (Reitsma, 2022). 

Por conseguinte, existem plataformas como a Eddy para
evitar estes riscos. Eddy é uma ferramenta de RH concebida
para gerir o talento dos atuais e futuros empregados. Fornece
um esquema claro de agendamento de entrevistas e de
classificação de candidatos, com base no seu desempenho e
nas competências transversais que afirmam possuir. Estes
detalhes são apresentados numa lista abrangente que
permite aos empregadores tomar decisões mais precisas ao
contratar (Eddy, 2022). Além disso, Eddy proporciona uma
forma mais fácil de lidar com a administração e os processos
de integração, permitindo poupar tempo e aumentar a
produtividade no primeiro dia de trabalho de um empregado.
Além disso, a plataforma permite o fácil armazenamento dos
perfis dos funcionários. Assim, no caso de ser necessário
adjudicar pessoal, os empregadores podem tomar decisões
mais informadas com base nos perfis existentes na empresa. 
Para além disto, a plataforma gere também as seguintes
categorias de talentos:

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO
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A direção deve decidir o momento de utilização da
plataforma e todos devem estar de acordo em utilizá-la.
Isto deve ser preferencialmente numa altura em que a
empresa procura aumentar a sua força de trabalho e
contratar vários empregados.
Os membros do pessoal envolvidos no processo de
recrutamento devem ser sensibilizados para o software e
compreender como utilizá-lo durante o processo; devem
ser capazes de documentar os resultados decorrentes
dos processos de entrevista. 
Os gestores devem ver os resultados firmados no Eddy,
por candidato, e tomar decisões informadas sobre os
candidatos a contratar. 
Uma vez concluídas estas decisões, os seus perfis devem
ser criados e registados no Eddy para acompanhar o seu
progresso.
Após 3 meses de utilização da ferramenta, deve obter-se
feedback dos empregados e fazer com que partilhem as
suas perspetivas relativamente à sua experiência na
empresa. Os gestores devem também dar-lhes relatórios
mensais com feedback construtivo.
Se os comentários forem positivos, então a plataforma
Eddy deve ser utilizada a longo prazo. 

O processo de implementação da plataforma Eddy deve ser o
seguinte: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SOBRE A ATIVIDADE

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO
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INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES

Esta plataforma foi concebida para empregadores de PME.
Por conseguinte, os empregados não devem estar demasiado
concentrados nesta plataforma, a menos que membros
superiores do pessoal considerem necessário o seu
conhecimento. Isto deve ser feito de forma confidencial para
que nenhum outro empregado tenha acesso à informação.
Caso contrário, isto pode criar uma concorrência pouco
saudável entre os trabalhadores e/ou comportamentos que
não são consistentes com a missão ou a visão da empresa.



227

A plataforma Eddy é útil na procura e no desempenho de
papéis de talento e de gestão de equipas. Fornece ao pessoal
de gestão uma forma complementar e abrangente de
procurar talentos-chave entre a sua atual e potencial força de
trabalho. Além disso, também liberta tempo para os gestores
empreenderem assuntos mais prementes para a empresa,
garantindo ao mesmo tempo que tomaram decisões mais
multilaterais ao contratar candidatos. Como resultado, os
empregadores das PME que utilizam Eddy podem manter um
elevado nível de talento e competências no âmbito da gestão
de equipas.

SOBRE A ATIVIDADE

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA 
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TOMADA DE DECISÃO
Em termos simples, a tomada de
decisão é sobre resolver problemas
escolhendo a alternativa que parece
ser a mais adequada entre as
disponíveis. E a decisão será tanto
mais acertada quanto maior for a
probabilidade de alcançar o efeito
desejado e quanto mais eficiente
for.

A tomada de decisão pode ser
definida como o processo de
escolha de um curso de ação
correto e eficaz a partir de duas ou
mais alternativas com o objetivo de
alcançar um resultado desejado.

Existem fatores - que podem ser
internos ou externos - que
influenciam positiva ou
negativamente a tomada de uma
decisão, pelo que o mais importante
para chegar ao melhor resultado
possível é sempre ter em mente
qual é o objetivo final, para que não
se perca o rumo.

Qualquer processo de gestão (de
empresas) é baseado em decisões.
As decisões são necessárias tanto
para enfrentar os problemas quanto
para tirar o máximo proveito das
oportunidades disponíveis. 

Compreender a importância da
tomada de decisão no processo
de seleção de uma PME.
Identificar num gestor de PME
as vantagens e os riscos das
suas capacidades de tomada de
decisão

OBJETIVOS: 
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DEFINIÇÃO

OBJETIVOS E
RESULTADOS

formulação de estratégias
empresariais. O ativo mais
importante de uma empresa é a
sua força de trabalho e a recolha
do talento correto apenas
aumenta a Decisões corretas
reduzem complexidades,
incertezas e diversidade dos
ambientes organizacionais.
De acordo com P. F. Drucker –
“Tudo o que um gestor faz, faz
através da tomada de decisões”.
Todas as questões relativas ao
planeamento, organização,
direção, coordenação e controlo
são resolvidas pelos gestores por
meio de decisões que são
executadas na prática pelos
trabalhadores da empresa.



Entender a necessidade de
contratar pessoas que com
níveis de tomada de decisão
proficientes
Saber como a tomada de
decisão é desenvolvida e
verificada
Aprender estratégias para uma
tomada de decisão operacional
e sustentável

Gerir os riscos causados nas
PME pela incapacidade de se
tomar decisões 
Reconhecer as necessidades
dos gestores para tomarem
decisões
Identificar candidatos
adequados que com níveis de
tomada de decisão proficientes
Criar um clima de tomada de
decisão na organização
Desenvolver um plano de
capacitação/formação para que
seja evitada a falta de tomada
de decisão

RESULTADOS: 

A tomada de decisão é considerada
o processo mais importante dentro
de qualquer organização, como
afirma o economista, vencedor do
Prémio Nobel, Herbert Simon. A
tomada de decisão é tão importante
que gera impactos positivos ou
negativos para a própria empresa e,
às vezes, para a comunidade em
geral.

Todos os dias, as pessoas em
cargos de tomada de decisão
fazem escolhas e realizam ações
de vários graus de relevância: desde
a simples emissão de uma ordem
de serviço, até à escolha de um
novo local para uma filial ou a
contratação de um novo
colaborador. Apesar de tal
acontecer em empresas de todos
os tipos, o impacto é muito maior
nas PME, pequenas empresas que
devem necessariamente ser
dinâmicas, flexíveis e adaptáveis   à
mudança.
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TOMADA DE DECISÃO
TOMADA DE
DECISÃO NO
CONTEXTO DAS PME



Identificação de todas as
alternativas possíveis
Análise dos resultados a obter
(ou esperados) por cada um
Escolha da solução mais
adequada, de acordo com a sua
eficácia e eficiência.

Numa PME, as respostas são
imediatas, e não há (nem pode
haver) os protocolos que existem
numa grande organização, onde há
vários departamentos e as decisões
são claramente atribuídas aos
gestores de área. Numa PME, a
tomada de decisão é constante,
diária, tanto por parte do gestor
como por parte da restante equipa.

Em teoria, a tomada de decisão
deve envolver três etapas básicas,
segundo Simon:

Existem diferentes tipos de tomada
de decisão numa empresa, algo que
muitas vezes depende da sua
dimensão, uma vez que o processo
não é o mesmo para as grandes
empresas, onde existe delegação,
como para as empresas familiares
e outros tipos de PME, onde as
tomadas de decisão se concentram, 
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IMPACTO E EFEITOS

Planeamento financeiro.
Políticas de remuneração.
Internacionalização.

geralmente, num pequeno grupo de
pessoas, ou são mesmo limitadas
ao gestor. Portanto, o líder de uma
PME deve gerir as seguintes
decisões:

Decisões de gestão: as tomadas
pelos diretores ou gestores da
empresa. Nas PME esta é a norma,
enquanto nas grandes empresas a
tomada de decisão é geralmente
delegada, cabendo à gestão estudar
os resultados e planear as medidas
a médio e longo prazos.

Decisões estratégicas: as
respeitantes à preparação do futuro
da empresa, ou seja, decisões que
são tomadas para alcançar
resultados a médio e longo prazos.
Estas decisões são tomadas pela
administração da empresa em
cenários que podem envolver
diferentes graus de risco. São
direções estratégicas as que
respeitam, por exemplo, a:

Decisões individuais: aquelas que
qualquer funcionário da empresa
toma no dia-a-dia. O controle sobre
essas decisões é importante, pois 

TOMADA DE DECISÃO



A adaptação dos regulamentos
de proteção de dados.
A seleção de fornecedores.
O controle de recebimentos e
pagamentos.

um erro repetido ao longo do tempo
pode ter consequências
económicas para a empresa ou
significar a perda de clientes.

Decisões operacionais: as que são
tomadas para realizar a gestão do
dia-a-dia da empresa, ou seja, os
objetivos a serem alcançados são
de curto prazo ou imediatos. Essas
decisões podem ser tomadas por
funcionários individuais ou pelos
departamentos relevantes. São
âmbitos de decisões operacionais,
por exemplo:

Decisões de rotina ou
programadas: aquelas que são
realizadas regularmente e também
são guiadas por um procedimento
estabelecido. Eles fazem parte das
decisões operacionais.

Decisões arriscadas: são as
tomadas apenas em situações
críticas ou de crise para a empresa.
Uma má decisão nesse tipo de
cenário pode trazer sérias
consequências para a empresa.

Apresentar um maior número de
alternativas, graças às
diferentes experiências dos
participantes no processo.
Quando uma decisão é tomada
por várias pessoas, é mais fácil
que ela seja aceite sem
problemas pelo resto da
empresa.
Se a tomada de decisão for de
uma única pessoa, promover a
participação de um grupo e uma
decisão de consenso
demonstram liderança
participativa e que todos os
participantes são ouvidos.
A comunicação
interdepartamental melhora
quando os representantes de
cada departamento estão
envolvidos na tomada de
decisões. Isso também ajuda a
garantir que as medidas a
serem implementadas sejam
mmais bem aceites.

O processo de tomada de decisão
na empresa tem uma série de
vantagens como: 
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Por mais óbvio que pareça, o
principal risco para o gestor de uma
PME é que, ao mesmo tempo que é 
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Paralisia na ausência de
decisões, o que leva a atrasos e
lentidão nas restantes
operações.
A falta de visão, de um objetivo
claro que balize as decisões
adequadas tanto no curto como
no médio-longo prazos.

A partir da falta (inicial) de
competências empreendedoras, um
gestor pode correr o risco de
desempenhar (metaforicamente)
um dos seguintes papéis:
1. Um avestruz, que esconde a
cabeça quando há um problema e
espera que se resolva sozinho.
2. Uma galinha sem cabeça,
tomando 'decisões' por intuição,
contínua e instantaneamente,
mesmo contraditórias.
3. Um leão, porque se decide a
partir da autoridade de patrão.
4. E muito raramente como uma
coruja, decidindo com informação e
tempo suficientes.

Os efeitos negativos que uma
política de tomada de decisão
errónea (ou inexistente) pode ter na
organização são variados, e todos
eles comprometem a produtividade
e também a própria sobrevivência
da empresa:
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proprietário, é apenas mais um
trabalhador, o que leva a uma
dúvida sobre a sua própria
identidade. Qualquer gestor de
PME, quando sai da oficina e
“coloca a gravata”, sofre uma
mutação que muitas vezes o
incomoda, pois entende que não é
este o seu trabalho. Nesta mutação,
também tem que mudar sua
estrutura mental e tem que
começar a 'decidir'. E esta é a
chave. A eficiência e a eficácia da
organização dependerão da
qualidade das decisões do gestor.
Este é um ponto de partida que
pode parecer muito óbvio, mas o
principal risco para um gestor de
PME é que ele deve entender que
além de ser um profissional, se
tornou um empreendedor. Isso
implica que, além de competências
abrangentes e conhecimento do
setor em que atua, o gestor deve
desenvolver competências
empreendedoras, incluindo a
tomada de decisão eficaz.
Como vimos na seção anterior, a
vida da organização depende da
qualidade das decisões tomadas,
desde as mais pequenas até às
mais essenciais, razão pela qual
esta é uma competência essencial
para o empreendedor.



trabalho do cargo será suficiente a
longo prazo e recrutam apenas se o
trabalho for considerado
sustentável. Os processos tornam-
se padronizados com o
recrutamento repetido, à medida
que os proprietários se tornam mais
experientes na contratação. E
embora o recrutamento de novos
funcionários seja demorado, os
proprietários preferem dedicar
tempo e fazê-lo eles mesmos, pois
veem a equipa como o recurso mais
importante da empresa.
Empregadores de menor
envergadura aplicam critérios
diferentes no recrutamento dos
aplicados por
empresas/empregadores maiores.
 
As PME estão menos interessadas
em qualificações formais e tendem
a avaliar a motivação, as
competências e a capacidade de
aprendizagem de um candidato.
Também se concentram nas
competências transversais dos
candidatos – competências
relevantes independentemente do
setor ou ocupação –, como o
trabalho em equipa, a vontade de
trabalhar arduamente, a experiência
internacional, a tomada de decisão,
a flexibilidade e a adaptabilidade.

233

TOMADA DE DECISÃO

TOMADA DE
DECISÃO NO
PROCESSO DE
RECRUTAMENTO

A perda de confiança dos
funcionários diante de um
gestor incapaz de tomar
decisões estratégicas com a
visão da empresa.
A falta de autonomia dos
restantes funcionários, uma vez
não havendo delegação para a
tomada de decisões
compartilhadas.

Um estudo recente sobre a criação
de empregos em pequenas e
médias empresas (PME) incluiu um
exame da abordagem de
contratação para as mesmas, que é
bastante diferente da das empresas
maiores.

O recrutamento geralmente é
informal, mas ainda que a maioria
das PME não siga nenhum
procedimento padronizado, as
decisões de contratação são
pensadas estrategicamente. As
PME tendem a considerar
cuidadosamente se a carga de 



clareza e a flexibilidade na tomada
de decisões estratégicas para a
organização, mesmo se mudar de
rumo em função das leituras do
mercado ou da situação
socioeconómica.

Esta tendência foi agravada nos
últimos anos pela incerteza de um
mercado cada vez mais instável e,
nos últimos tempos, pela pandemia
de Covid 19 (o que na gestão se
chama “cisne negro”, fator exógeno
que altera subitamente o cenário).
Esses elementos tornam a
flexibilidade cognitiva e
comportamental compatível com a
tomada de decisões cada vez mais
rápida e flexível, adaptada às
circunstâncias em mudança.

Tal ambiente pode ser descrito pela
sigla "VICA", que significa "volátil",
"incerto", "complexo" e "ambíguo".
Este conceito reflete as forças
turbulentas e imprevisíveis de
mudança que podem afetar as
organizações e requer novas
competências, abordagens e
comportamentos para gerir as
quatro ameaças VICA.

Nos modelos socioeconómicos
anteriores, as decisões de médio e
curto prazo eram tomadas a partir 
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A capacidade do candidato em se
enquadrar na força de trabalho e na
cultura existentes e de compartilhar
as ambições da empresa é
fundamental. Por esse motivo, as
PME dão ênfase às entrevistas
presenciais com os candidatos.
Estas são conduzidos pelo
proprietário, muitas vezes com
outros funcionários seniores ou
com funcionários que trabalharão
em estreita colaboração com a
pessoa a recrutar. É por isso que a
tomada de decisão é um elemento
fundamental no processo de
recrutamento tanto do ponto de
vista do empregador como do
empregado.

TOMADA DE DECISÃO

DO QUE PRECISA O
EMPREGADOR

Pode parecer óbvio, mas a primeira
coisa que um recrutador deve ter
em mente é que ele não tem
certeza de que a decisão (neste
caso, a escolha) será a correta.
Nessa premissa, a tomada de
decisão tem sido tradicionalmente
classificada como uma das
principais características dos
gestores nas organizações. Na
verdade, o valor do líder não é tanto
o seu talento, mas sim a sua 



contratação de pessoas. Eles
atuam como juízes e conselheiros
em qualquer dilema. Com base
neles, os líderes estabelecem
metas e fazem escolhas alinhadas
com a base e a cultura inabaláveis   
da empresa.

ESTADO EMOCIONAL. É essencial
encontrar um equilíbrio entre
resposta impulsiva e racional. As
pessoas tomam uma média de
35.000 decisões por dia e só temos
conhecimento de uma pequena
fração delas. Especificamente, o
nosso cérebro toma 99,74% das
decisões automaticamente, sem
que estejamos cientes delas.

O cérebro humano funciona
mecanizando certos processos que
se repetem diariamente, de modo
que o número de decisões reais que
temos que tomar é reduzido para
cerca de 100 por dia. Isso traduz-se
em pouco mais de 4 decisões por
hora.

Embora gostemos de pensar em
nós mesmos como animais
racionais, a verdade é que a maioria
das decisões são tomadas a partir
da parte mais primitiva (reptiliana)
ou emocional (límbica) do cérebro,
e poucas delas passam pelo filtro
racional e lógico, que drasticamente
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de uma base que entrou em
colapso. Na fase de incerteza, os
gestores mais flexíveis e adaptáveis
  terão sucesso em oposição àqueles
que tentam ter tudo pronto antes de
tomar uma decisão, que podem
estar bloqueados ou paralisados   à
espera de uma calma ideal que não
voltará.

Nesse contexto, um gestor deve
tomar decisões operacionais,
equilibradas e alinhadas. Assim, os
três pilares de um bom e eficaz
decisor são:

VISÃO. Descreve os planos de uma
organização e como ela quer ser.
Dentro dos conceitos de missão,
visão e propósito, a visão ajuda a
tomar decisões de médio e longo
prazos com base numa projeção
futura da organização, criando
flexibilidade, mas evitando os
impulsos das decisões de curto
prazo. Onde queremos estar em X
anos? Será um ótimo guia para a
tomada de decisões e para escolher
os funcionários certos.

VALORES. Estes são os juízes que
marcam e orientam as ações do
gestor. Definir e respeitar os valores
de uma organização é um dos
melhores elementos para a tomada
de decisões e também para a 



se questiona. Simplificando,
pensa-se pelo menos algumas
vezes que se está a fazer a
escolha errada. É necessário
ouvir essa voz interior, mas
estar-se consciente de que essa
voz é baseada na perceção
atual da realidade e não
necessariamente para onde se
quer ir.
se sente a confiança crescer.
Assumir as rédeas das nossas
próprias vidas aumenta a nossa
confiança e lembra-nos que
somos capazes.
se faz novos amigos e
ampliamos relacionamentos. A
confiança que se constrói só
pode trazer novas pessoas para
a nossa vida, sendo que é
importante receber novas
pessoas no nosso mundo, nas
nossas vidas. É importante
valorizar as memórias e as
lições aprendidas com aqueles
que vão e dar as boas-vindas ao
que vem de novo.
se toma mais decisões com
mais rapidez. “Quando a bola
começar a rolar”, começa-se a
sentir confiança em decidir e
em fazer escolhas crescendo.
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COMO SABER SE SE POSSUI A
COMPETÊNCIA 

impacta os nossos resultados. A
inteligência emocional tenta
equilibrar esse desequilíbrio.

se sente algum receio. O medo
é um sentimento comum antes
de tomar qualquer decisão.
Sentir medo não significa que
se está a tomar a decisão
errada. O medo é bem-vindo e
ter medo é normal.
se ouve “vozes altas”, sobre o
que se “deveria” ou “não
deveria” fazer. Tal é sinal de que
provavelmente se está a dar
alguns passos muito
necessários na direção certa.
se sente desconforto. Tal
significa apenas que nos
afastamos de ideias
preconcebidas e muito
arraigadas que fazem parte da
nossa perceção atual.

Tendo em conta o apresentado,
quem toma uma decisão sabe que
as coisas estão certas quando:



O funcionário deve ter a capacidade
de tomar decisões sem ter que
pedir constantemente a aprovação
ou opinião de outras pessoas. É
inteligente se estiverem a procurar
outros ângulos e perspetivas sobre
a situação; mas se não tem
confiança e motivação para tomar
decisões por conta própria, é um
problema. Estas são as pessoas
que continuarão a voltar ao gestor,
mesmo que tenham recebido uma
resposta várias vezes.

Como determinar, então, se um
funcionário pode tomar decisões
por si mesmo? Seja durante o
processo de contratação ou no
início da função, é importante
apresentar-lhes uma de situações
sobre as quais é requisitada a
tomada de decisões. Em concreto,
deverá apresentar-se uma série de
situações variadas e pedir-lhes que
tomem uma decisão para cada uma
delas e, em seguida, expliquem por
que razão escolheram cada
caminho. Este exercício fornece
uma boa ideia das competências de
tomada de decisão.

2. Podem tomar decisões em
situações difíceis?
Os funcionários são mais
propensos a tomar decisões 
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COMO RECONHECER A
COMPETÊNCIA NOS
TRABALHADORES

ise percebe que a decisão teve
que ser tomada e já não se
imagina a vida se se tivesse
feito outra escolha.

Tudo o que um funcionário faz ao
longo do dia é baseado na tomada
de decisões e na ação. É tão
simples quanto isso. Os
empregadores geralmente analisam
a capacidade de um funcionário de
executar uma tarefa, mas
raramente aprofundam a
capacidade de um funcionário em
tomar decisões eficazes. É por isso
que, durante o processo de seleção,
os gestores podem deparar-se com
indivíduos muito talentosos que
ficam paralisados por causa das
eventuais fracas competências de
tomada de decisão.

São três as perguntas que um
gestor deve fazer para avaliar as
competências de tomada de
decisão de potenciais novos
funcionários:

1. São capazes de tomar decisões
por conta própria?



quando estão sob pressão ou
quando se sentem stressados. Os
funcionários que são capazes de
lidar com o stress, são mais
propensos a tomar decisões
eficazes. A contrário, os
funcionários que não são capazes
de lidar com o stress ou com a
pressão, provavelmente cometerão
erros e tomarão decisões que não
são do interesse da empresa. Não
porque querem, mas porque
simplesmente não sabem lidar com
o stress e tomar decisões eficazes
ao mesmo tempo.

A melhor maneira de determinar se
alguém é bom a tomar decisões
sob stress é colocá-lo perante uma
situação stressante. Também será
da responsabilidade do empregador
garantir que os seus funcionários
estão preparados para lidar com o
stress. Isso pode exigir formação
adicional e outros benefícios para
ajudar os. funcionários a lidar com
a situação.

3. Podem aprender a tomar
melhores decisões da próxima vez?
A tomada de decisão é uma
competência e, como qualquer
outra, deve melhorar com o tempo.
Os funcionários devem ser capazes
de melhorar as suas competências 
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de tomada de decisão com tempo e
experiência. Alguns irão
desenvolvê-las mais rapidamente e
outros nem se quer as
desenvolverão.

Então, como se determina esta
competência desde o início?
 
Durante o processo de contratação
ou no início da assunção da função,
pode ser fornecido, aos
funcionários, uma variedade de
testes ou situações que
gradualmente se tornam mais
difíceis. Se eles melhorarem num
curto período de tempo, é provável
que também possam melhorar no
trabalho. Se eles não melhorarem,
pode ser um sinal de que eles
levarão mais tempo para melhorar
ou podem não melhorar.
Quando o gestor procura o
candidato certo, deve verificar a sua
capacidade de tomar decisões
eficazes. Um candidato que é bom
na tomada de decisão pode
economizar muitas dores de
cabeça e dinheiro a longo prazo.



1.Usar valores, visão e propósito.
Quando o líder é claro em relação ao
propósito, à visão, aos valores e
objetivos, possui um bom de partida
para a tomada de boas decisões. Ao
decidir entre diferentes opções, é
muito útil fazer a nós próprios
perguntas como: esta escolha leva-
me a honrar os meus valores? De
que forma esta alternativa contribui
para o alcance da meta? Se
escolhermos esta opção,
caminhamos para a visão que
defendemos? Se escolhermos esta
alternativa, estaremos a ser
coerentes com o nosso propósito?

2. Desenvolver a inteligência
emocional. Qualquer decisão possui
uma componente racional e uma
emocional. Se o líder toma a decisão
impulsivamente, com base em
emoções como medo ou frustração,
é provável que cometa um erro. Um
líder que desenvolveu a sua
autoconsciência é capaz de ver a
situação em perspetiva, gerir as
suas emoções e, portanto, tomar
melhores decisões.

3. Ser honesto (connosco). Se ele
ou ela estiver inclinado a um
determinado curso de ação, é
aconselhável estar ciente das
motivações e prioridades que
influenciam as preferências. Desta
forma, arcar com os custos das
decisões será muito mais fácil.

4. Abraçar a incerteza. Se um líder
espera até ao momento de ter
todas as informações, em busca da
perfeição, corre o risco de demorar
muito para tomar a decisão, não ser
pontual e afetar a equipe. Para
avançar no processo, é importante
estar atento aos prazos; aprender a
aceitar as emoções
desconfortáveis   que surgem da
incerteza; estar disposto a aceitar a
responsabilidade por cometer erros;
e confiar que a melhor decisão
possível foi tomada com os
recursos disponíveis.

5. Dizer não. Se a decisão vai contra
os objetivos, as prioridades e os
valores, dizer não é a melhor opção.
Aprender a dizer não com gentileza
e cortesia é uma das competências
que os líderes devem desenvolver
para tomar boas decisões.
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6. Ampliar a perspetiva. Para
encontrar alternativas e decidir qual
é a melhor, os líderes devem
questionar as suas próprias
crenças e as da sua equipa,
desafiar o status quo, abrir as suas
mentes e tomar a decisão de uma
perspetiva de “se joga para ganhar,
e não para não perder”.

7. Confiar na intuição. Embora seja
importante analisar as variáveis   e
conhecer os benefícios e os custos
de cada cenário, muitas vezes é a
nossa intuição que nos leva a tomar
a decisão certa.

8. Usar um sistema. Os líderes
podem aprender diferentes
métodos de tomada de decisão e,
de acordo com a situação e o
contexto, fazer uso dessas
ferramentas, seguindo uma série de
etapas torna o processo mais
rápido e simples.

empresa tem que fazer diariamente,
e em muitos casos a sobrevivência
do negócio depende dessas
decisões. 

Portanto, a primeira coisa que um
empreendedor deve fazer é
entender que, além de ser um
excelente profissional e mestre em
sua área específica, deve
desenvolver essas competências
que fazem a diferença entre uma
organização sustentável e uma
condenada ao falhanço. Em outras
palavras, o gestor de uma PME
deve saber quando “usar a gravata”
e ser mais empreendedor do que
profissional.

A tomada de decisão assenta em
três pilares: visão, valores e
estabilidade emocional, que permita
ao gestor tomar as decisões certas
para a organização. Isso inclui
escolher as pessoas certas,
funcionários que não são apenas
valiosos profissionalmente, mas
também alinhados com a cultura e
os valores da organização.

Nesse processo seletivo, uma das
chaves da sustentabilidade da
empresa está em encontrar
profissionais que também sejam
bons a tomar decisões, pois isso 
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A tomada de decisão é
provavelmente a grande
característica de um líder,
principalmente numa PME, pois é
algo que o gestor de uma pequena 



permitirá que o líder confie mais na
sua equipa e alcance um estado de
tomada de decisão compartilhada,
cenário em que todos os
funcionários são mais autónomos e
autossuficientes.
E o melhor é que a tomada de
decisão é uma competência que
pode ser aprendida, aprimorada e
desenvolvida ao longo do tempo.
Não apenas com prática e
experiência, mas a partir do
trabalho de um conjunto de
competências que estimulam a
confiança e a capacidade de tomar
decisões mais operacionais e
sustentáveis.
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Analisar áreas de melhoria e estabelecer planos de ação.
Compreender como diferentes áreas estão
interconectadas de forma positiva ou negativa
Tomar decisões com um efeito holístico

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

Tomar decisões a médio e longo prazos, tendo em conta a
interligação dos diferentes domínios em causa, mas também
considerando não só as vantagens, mas também as
desvantagens e inconvenientes da decisão.

OBJETIV0(S)

Não aplicável MATERIAIS

30 minutos. Mais tempo pode ser adicionado livremente para
debate e reflexão 

TEMPO

Gestores e potenciais trabalhadoresGRUPO-ALVO
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A autoanálise de 4 janelas baseia-se na ideia de que uma
decisão, por pequena que seja, pode tornar a vida melhor ou
pior. Trata-se de identificar onde existem pequenos
problemas que podem levar a problemas maiores.

A autoanálise de 4 janelas é uma técnica destinada a avaliar e
melhorar qualquer área da vida de forma a afetá-la de forma
mais holística. Assim, não serve apenas para promover
mudanças numa área específica, mas também em geral.

Deve-se dizer que a autoanálise de 4 janelas é baseada na
famosa teoria das janelas partidas. A sua principal
contribuição ajudar a identificar os aspetos essenciais a
serem alterados, para que o esforço possa ser concentrado
em pontos específicos e não disperso. 

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

A teoria das janelas quebradas é uma tese que tem vindo a
ser aplicada desde a década de 1980 para melhor o
policiamento e combater o crime. Foi proposta pelo
psicólogo social Philip Zimbardo, após uma pequena
experiência. Deixou um carro abandonado, com as portas
abertas e sem matrícula, numa zona perigosa da cidade. Sem
surpresa, em poucos dias o carro foi completamente
desmontado.

INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
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A teoria das janelas quebradas é uma tese que tem vindo a
ser aplicada desde a década de 1980 para melhor o
policiamento e combater o crime. Foi proposta pelo
psicólogo social Philip Zimbardo, após uma pequena
experiência. Deixou um carro abandonado, com as portas
abertas e sem matrícula, numa zona perigosa da cidade. Sem
surpresa, em poucos dias o carro foi completamente
desmontado.

Em seguida, o investigador deixou outro carro num estado
semelhante, mas numa parte elegante da cidade. Após uma
semana, o veículo ainda estava intacto. Zimbardo resolveu,
então, partir uma das janelas com um martelo e causar vários
danos no carro. Em poucos dias, o carro estava
completamente desmontado.

A conclusão é que se uma janela estiver partida e não for
consertada, as outras janelas serão partidas imediatamente.
Se alguém arranhar a parede de uma casa e ela não for
consertada, em poucos dias estará cheia com mais
arranhões. Se alguém deitar lixo num local e este não for
recolhido, esse local tornar-se-á rapidamente num depósito
de lixo.

Outros exemplos simples ilustram esta ideia. Um grande
número de janelas abertas no computador, que podem não
parecer relevantes, potenciam desconcentração e divagação.
Se isso acontecer, é mais provável que uma pessoa demore
mais tempo a realizar uma tarefa, seja menos produtiva e o
seu trabalho venha a ser menos valorizado. Assim, uma
"janela partida" é a porta de entrada para muitos
inconvenientes, pelo que, deve ser reparada. Como?

SOBRE A ATIVIDADE
TO
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 DE
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INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
(CONT.)

ETAPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO 

Como se pode imaginar, a autoanálise das 4 janelas trata de
identificar aquelas "janelas" que precisam de reparação, mas
não receberam atenção. Tal como acontece com as janelas
partidas, está enviar-se uma mensagem: ninguém está a
cuidar disso. Ao mesmo tempo, essa mensagem atrai mais
dificuldades.

Comportamentos ou decisões erradas ou inúteis geralmente
não têm hora marcada, mas começam por ser pequenas 

AS
 QU

AT
RO

 JA
NE

LA
S  



245

Identificar rotinas. Os hábitos geram as suas próprias
rotinas e é importante identificar ambos.
Lembretes. Os hábitos são automáticos e profundamente
arraigados. Portanto, é necessário criar consciência em
torno deles para mudá-los.
 Mudança. Em seguida procure-se encontrar um hábito
saudável para substituir o hábito não saudável e
compensar o papel que desempenha.

situações que equivalem a uma janela partida. Da mesma
forma, as mudanças na vida muitas vezes começam com
ações que podem parecer irrelevantes, mas na verdade são
relevantes porque fazem parte de uma cadeia de
deterioração.

Para fazer a autoanálise das 4 janelas, primeiro temos que
atribuir um campo a cada uma das janelas. Digamos, por
exemplo, que vamos trabalhar em áreas/campos como:
• satisfação no trabalho
• produtividade e rentabilidade
• relações pessoais
• desenvolvimento individual

Em cada uma delas, meça a satisfação e determine qual é a
“janela em pior estado” e comece por aí.
Para estabelecer onde está o problema, é melhor atribuir uma
classificação, de 0 a 5, a cada uma das quatro janelas. Como
se pode esperar, a área com a pontuação mais baixa é a que
precisa ser abordada. Para isso, seria aconselhável seguir os
passos abaixo:
Identificar hábitos. A primeira coisa a fazer é identificar os
comportamentos repetitivos que levam às dificuldades na
“janela”.

Quanto mais específico se puder ser na autoanálise das 4
janelas, melhor. O ideal é identificar o hábito mais simples e
mais enraizado em determinada área. Se puder ser
erradicado, isso certamente levará a uma cadeia de
mudanças relevantes.

Esta ferramenta pode ser complementada por uma
adaptação da ferramenta Perceptual Positions (Posições
Percetivas), que desenvolvemos no módulo de resolução de
conflitos.

SOBRE A ATIVIDADE
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O objetivo é analisar as decisões não apenas no curto-médio-
longo prazo, mas abrir uma perspetiva muito mais ampla aos
destinatários que, em geral, fazem pouco uso do pensamento
alternativo, ou seja, do pensamento orientado para gerar
opções. Trata-se de observar uma posição interior ou
perceber-se de fora (posição e perceção).

Quando as decisões são tomadas, geralmente são analisadas
sob a ótica das vantagens e desvantagens de fazê-lo, o que é
sempre subjetivo. A contribuição da técnica das "quatro
janelas" é adicionar duas novas posições. Por um lado, as
vantagens de não fazê-lo e as desvantagens de não fazê-lo.
Francamente, não é a mesma coisa. De facto, praticamente
dobramos o campo de opções e análises que costumamos
considerar.

Em suma, a técnica de tomada de decisão das "quatro
janelas" consiste em analisar os pontos positivos e negativos
de fazer algo e não fazê-lo, dar um passo atrás, pesar todas
as opções possíveis e decidir. 
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RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA

Gerar maior valor para os clientes implica implementar
estratégias de diferenciação e promoção que potencializem
as vantagens competitivas oferecidas no mercado: para
atingir esse objetivo, é preciso entender muito bem como
tomar as decisões certas, pois é essencial estabelecer
formas eficientes de enfrentar os desafios do dia-a-dia de
uma PME e colaborar com o seu crescimento.

A tomada de decisão no mundo dos negócios é essencial
para desenvolver ferramentas que melhorem a produtividade
de uma empresa, pois serve para definir o rumo da
organização e determinar as ações necessárias para atingir
os seus objetivos.
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Considerando o pequeno tamanho das PME, o número de
decisões (muitas delas determinantes) que precisam ser
tomadas num curto espaço de tempo e, sobretudo, o
pequeno número de pessoas que tomam decisões,
ferramentas como The Four Windows (4 janelas) são
essenciais para desenvolver um modelo rápido de gestão,
avaliação e tomada de decisão.

Se existe uma vantagem das PME sobre as grandes
organizações, é a sua flexibilidade, uma vez que as decisões
não estão sujeitas a conselhos de administração ou à opinião
de investidores externos. Mas, para isso, deve haver rapidez
na tomada de decisões estratégicas e os seus membros
devem estar equipados com as ferramentas e competências
certas para fazê-lo.

SOBRE A ATIVIDADE
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Perceber graficamente a interação entre a nossa própria
perceção e a forma como as outras pessoas nos veem.
Dar e receber feedback.
Melhorar a comunicação, gerar sinergias, promover o
autoconhecimento e detetar oportunidades de melhoria
no ambiente pessoal e de trabalho.

VISÃO GERAL

O QUE VOU
APRENDER

A janela de Johari é muito útil para o estudo do
comportamento humano, para analisar os traços ou
características e destacar aqueles que o indivíduo mostra
abertamente, os que ele esconde, os que ele é impedido de
conhecer e só são vistos por outros e inclusivamente os que
são desconhecidos tanto por si tanto pelos que estão ao seu
redor.

OBJETIVO(S)

PapelMATERIAIS

30 minutos. Pode acrescer-se para reflexão e debate TEMPO

Gestores e potenciais trabalhadoresGRUPO-ALVO

TO
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CIS

ÃO
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O modelo da janela ‘Johari’ é um método usado para
melhorar a comunicação entre os membros de um grupo. Os
psicólogos americanos Joseph Luft e Harry Ingham
desenvolveram o modelo em 1955. A ideia surgiu como
resultado de uma dinâmica de grupo na Universidade da
Califórnia e foi posteriormente aperfeiçoada por Joseph Luft.
O nome 'Johari' veio da junção dos seus dois primeiros
nomes. Este modelo também é indicado como modelo de
feedback/revelação de autoconsciência.

O modelo da janela Johari é usado para melhorar a perceção
do indivíduo sobre os outros. Este modelo é baseado em
duas ideias: a confiança pode ser adquirida revelando
informações sobre si para os outros e aprender a partir dos
seus feedbacks. Cada pessoa é representada pelo modelo
Johari através de quatro quadrantes ou janelas. Cada um dos
quatro quadrantes/janelas significa informações pessoais,
sentimentos, motivação, sendo essas informações
conhecidas ou desconhecidas por si mesmo ou por outros
(em quatro pontos de vista).

Mas quando estudamos o indivíduo como uma entidade
envolvida num processo decisório, isso está intimamente
ligado ao conhecimento de determinados factos, e
dependendo do nível de conhecimento ou desconhecimento,
falamos de tomada de decisão: a) sob certeza, quando os
estados de natureza e a convicção da sua presença são
conhecidos; b) sob risco, quando conhecemos apenas a
probabilidade de ocorrência desses estados de natureza; c)
sob incerteza, quando se conhece apenas a existência
desses estados de natureza, mas não a probabilidade da sua
ocorrência/existência; d) sob ignorância, quando os estados
da natureza nem sequer são conhecidos

SOBRE A ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

O método de transmitir e aceitar feedback é interpretado
neste modelo. Um Johari é representado como uma janela
comum com quatro painéis. Dois desses painéis representam
o eu e os outros dois representam a parte desconhecida para
o eu, mas conhecida para os outros. As informações são
transferidas de um painel para o outro como resultado da
confiança mútua que pode ser alcançada através da
socialização e do feedback obtido por outros membros do
grupo.
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 Conhece em si
Desconhece em

si

Conhecido
para os outros Área aberta Ponto cego

Desconhecido
para o outros Área escondida Desconhecido
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O ponto de partida é uma estrutura muito simples, constituída
por um grande retângulo, que envolve quatro retângulos mais
pequenos, formando quadrantes, que por conveniência são
desenhados com dimensões iguais dois a dois, mas que na
realidade representam quatro áreas totalmente diferentes,
representando o retângulo maior a janela através do qual o
indivíduo olha para fora, e através do qual ele se conhece.
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INSTRUÇÕES
PARA
FACILITADORES
(CONT.)

O que a janela de Johari tenta explicar é como as diferenças
nas diversas áreas da personalidade devem adaptar-se de
modo a melhorar as relações interpessoais através do
conhecimento dos outros.

1. A primeira área, a superior esquerda, representa a região
"aberta", ou seja, aqueles sentimentos ou aspetos do
comportamento que o indivíduo conhece em si mesmo e dá a
conhecer sem qualquer restrição, que ele mostra sem dúvida
no seu ambiente.

2. A segunda área, inferior esquerda, é a região oculta,
entendida como região privada, onde o indivíduo conhece a
informação, mas não deseja revelá-la a terceiros. O indivíduo
assume que, se revelar os seus sentimentos, pensamentos e
reações, poderá ser julgado negativamente pelos outros.

3. A terceira área, superior direita, é a área "cega", que contém
informações sobre o indivíduo que o indivíduo desconhece,
mas que os outros conhecem, que, por meio das mensagens
que o indivíduo envia, permite que outros formem uma
imagem do indivíduo.
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4. A última área é a região desconhecida ou inexplorada, o
quadrante inferior direito, onde estão os fatores de
personalidade sobre os quais o indivíduo não está consciente
e que também são desconhecidos para outras pessoas. 

Do ponto de vista da ciência comportamental (Fritzen, 1987),
a janela de Johari tenta ilustrar as relações entre o eu e os
outros em termos de consciência, e pode servir para ter uma
ideia mais clara de muitos dos comportamentos 
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Por último, é na tomada de decisão em grupo que a atenção
se tem voltado para o uso da janela Johari como metodologia
para, precisamente, melhorar a tomada de decisão.
Particularmente porque pode ajudar a identificar as
experiências que cada indivíduo pode trazer para a discussão
e reflexão.

O método utilizado nesse sentido afasta-se do utilizado pelos
estudiosos do comportamento humano; é uma versão do
mesmo, de acordo com as seguintes etapas/passos:

1.São selecionados os membros do grupo que vão participar
do processo decisório.

2.É feita uma lista dessas pessoas, identificando-as com uma
chave, e são levadas para uma sala onde será realizada a
atividade Janela Johari.

3.O moderador, ou responsável pela atividade, chama cada
membro e diz-lhes o nome da pessoa a observar.

4.Depois de explicar (quem tem a informação pode ser
alguém de fora do grupo, ou moderador ou um membro do
grupo) ao grupo em que consistirá o processo de tomada de
decisão, cada membro recebe uma folha de papel para criar
quatro listas.

5.É-lhe dado (ao grupo) um tempo razoável - cinco a dez
minutos será suficiente -, para que na primeira lista, seja
possível indicar, na forma de atributos/qualificativos, os
pontos fracos e fortes que cada um tem para empreender o
processo de tomada de decisão para o qual foram
selecionados.
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6.Deve ficar claro para os participantes que essa lista deve
incluir os atributos/qualificadores para cada um deles, e que
possam ser lidos e comentados publicamente (para o grupo)
sem qualquer tipo de restrição.

7. No final desse período, é-lhe conferido (ao grupo) mais
algum tempo para desenvolver a segunda lista, na qual os
participantes devem listar todas as fraquezas e pontos fortes
da pessoa para quem foram designados para observar.

8. Passa-se, no final da etapa anterior, para a terceira lista, na
qual, cada indivíduo listará todos os pontos fortes e fracos
que possui, mas que não considere prudente ler e comentar
em público, utilizando uma chave que lhe permita distinguir
claramente a qualificação escrita, mas que não pode ser lida
por qualquer outra pessoa.

Após estas etapas, cada membro lerá a sua lista, fazendo-o
bem devagar, com a intenção de que os demais membros
possam adicionar o atributo/qualificativo lido a uma das suas
listas: a primeira, se for uma característica de sua própria que
o respetivo indivíduo se atreve a comentar em público, a
segunda, se considerar que é uma qualificação da pessoa
observada, a terceira, se é uma qualificação que considera
sua, mas que não partilha com os demais. Mas se não
colocar em nenhuma das três listas anteriores, irá para uma
quarta lista.

O observador da pessoa que lê também deve ficar atento,
pois deve eliminar da sua segunda lista qualquer
atributo/qualificativo lido.
Uma vez concluídas todas as leituras, cada participante deve
identificar todos os sinónimos em cada uma das suas listas
individualmente, ou seja, os sinónimos de uma lista não são
levados em consideração nas outras listas. De qualquer
forma, para cada grupo de sinónimos, deve ser deixado
apenas uma palavra (representativa) por lista.

O moderador deve solicitar todas as listas e anotar
separadamente o número de atributos/qualificativos em cada
uma das duas listas, colocando este número ao lado do
nome de cada pessoa observada.

O moderador devolve a lista a cada participante.
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no canto superior esquerdo, coloca-se o número
correspondente ao número de atributos/qualificativos da
(sua) lista um.
no canto superior direito, é colocado o número que o
moderador indicar, que é o número gerado pelo seu
respetivo observador.
no canto inferior esquerdo, é colocado o número de
aspetos que colocou na (sua) lista dois.
finalmente, no canto inferior direito, é colocado o número
de atributos/qualificadores que estão na lista quatro.

Cada participante deve criar independentemente a sua janela
Johari respetiva, criando uma tabela:

RELAÇÃO COM
A
COMPETÊNCIA 

Aplicada ao ambiente de negócios, a janela Johari permite-
nos aprimorar a nossa capacidade de análise interna e
comunicação externa. É um modelo projetado para refletir e
ilustrar processos e dinâmicas de interação humana.

Este modelo é geralmente utilizado em grupos de autoajuda e
em dinâmicas de grupo em empresas e outras organizações,
e permite, entre outras coisas, melhorar a comunicação,
promover o autoconhecimento, gerar sinergias, melhorar o
desempenho e detetar oportunidades de melhoria. É uma
radiografia muito útil para desenvolver a auto-liderança.

O primeiro passo seria descrever para nós mesmos como
achamos que é o nosso negócio. Depois, poderíamos
perguntar a outras pessoas como elas percecionam isso. E,
por fim, compararíamos as diferenças numa janela de quatro
quadrantes.

Na gestão empresarial, um aspeto interessante é que
podemos repetir este exercício com diferentes grupos. Esse
"nós" (grupo) pode ser a direção da empresa, a direção de um
departamento ou qualquer outro conjunto de pessoas que
fazem parte da organização. E "os outros" podem ser um
painel de especialistas, pessoas que trabalham noutros
departamentos, consumidores, etc.
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Booklets são materiais impressos com
quatro ou mais páginas, contendo
detalhes sobre um negócio, evento,
produto, promoção, etc. Também são
conhecidos como catálogos ou panfletos,
e geralmente são criados para comunicar
uma mensagem a uma ampla variedade
de públicos.

SOFT SKILLS NA
GESTÃO DE PME
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SOBRE O PROJETO

FELLOW TRAVELLERS:
SOFT SKILLS PARA A
GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS NAS PME
Este e-book foi criado no âmbito do
projeto Erasmus+ "Fellow Travelers: Soft
Skills for Human Resources Management
in PMEs", ou FETRA. Este projeto destina-
se a recentes empreendedores sem
formação em competências de recursos
humanos. As soft skills para gestão de
recursos humanos ajudarão os
empreendedores para o sucesso da
empresa. Um dos fatores mais
importantes para a competitividade e
sucesso dos empreendedores e das PME
é a importância de saber gerir o seu
pessoal.

Neste sentido, o projeto FETRA fornece
ferramentas para que os recentes
empreendedores possam avaliar o seu
nível de soft skills e desenvolver essas
competências de forma a utilizá-las para
o sucesso das suas empresas.

Se tiveres interesse em conhecer mais
sobre o projeto e descobrir outros
produtos interessantes para gestores das
PME, podes encontrar mais informação
no nosso website: http://www.fetra-
erasmus.site/en/fellow-traveller/

Também nos podes seguir nas redes
sociais:

DESCOBRE MAIS

www.linkedin.com/compan
y/fetra

https://www.facebook.com
/FETRAproject
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