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Resumo 
 

 

Este estágio teve como objectivo a melhoria da performance da equipa comercial de 

Lisboa da Cafés Nandi, S.A.. O estágio incluiu: a) Diagnóstico da Equipa via aplicação 

da Human Performance Technology; b) Estudo de campo com acompanhamento dos 

vendedores no terreno; c) Avaliação da informação recolhida; e d) Proposta de uma 

redefinição de procedimentos e um Plano de Formação Inicial para a Equipa. 

 

O relatório inicia-se com o Enquadramento Teórico que descreve todos os conceitos, 

técnicas e autores que orientaram o trabalho. Segue-se a apresentação da Empresa e 

a descrição do trabalho realizado ao longo do Estágio. Por fim, é feita uma síntese que 

pretende associar, de forma objectiva, a teoria à prática, e são apresentadas as 

conclusões e a reflexão pessoal sobre o estágio. 

  

Como conclusão, pode referir-se que a Cafés Nandi, S.A. tem uma gestão interessada 

na melhoria do desempenho desta equipa. O projecto elaborado durante este estágio 

está a ser implementado na empresa e a equipa comercial está a crescer. Os 

resultados, em termos de melhoria da performance da equipa, ainda não são 

conclusivos, dado tratar-se de um processo ainda em curso e sem que tenha decorrido 

um  período de tempo suficiente que permita uma avaliação. 
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Abstract  
The purpose of this internship has been the improvement of the Lisbon Sales Team’s 

performance. The internship includes: a) The diagnosis of the Team that have been 

made applying the Human Performance Technology; b) The study of the sales 

personnel in their activities on job; c) Evaluation of the information collected. d) 

Proposal for a redefinition of procedures and the Initial Training Plan for the Team. 

 

The report starts with the Theoretical Framing describing all the concepts, techniques 

and authors that oriented the work. Thereafter, follows a presentation of the company 

and the description of all work performed during the probation. Finally, a synthesis is 

made associating objectively theory and practises, thereafter the conclusions and 

personal reflection on the internship being presented. 

 

Concluding, it might be referred that the management of Cafés Nandi, S.A. is 

interested in improving the performance of this Team. The project elaborated during 

this probation is being implemented in the company and the sales team is growing. The 

results, in terms of improvement of the performance of the team, are still not conclusive 

since the procedure is still in course, the time period not being enough for such an 

evaluation. 
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1. Introdução 

Este relatório foi elaborado no seguimento de três meses de estágio na Cafés Nandi, 

S.A. para a obtenção de grau de Mestre em Gestão de Recursos Humanos, pelo 

Instituto Superior de Economia e Gestão – UTL. Foram facultadas três díspares 

opções para a elaboração do Trabalho Final de Mestrado (TFM): dissertação, trabalho 

de projecto e relatório de estágio. Optei por realizar um estágio curricular com o 

objectivo de auferir experiência profissional. Surgiu então, por candidatura espontânea 

e consequente convite da Empresa, a oportunidade de realizar este estágio na Cafés 

Nandi, junto da Equipa de Vendas (EV) de Lisboa. 

 

A Direcção da Empresa tem encontrado dificuldades na gestão da sua equipa 

comercial, sendo esse o departamento que mais lacunas e rotatividade de 

colaboradores apresenta. Entre 2008 e 2012 a Equipa foi reduzida na região da 

Grande Lisboa. Neste momento, pondera-se a formação de uma equipa de raiz, 

revelando-se o controlo dos procedimentos e do seu cumprimento como fundamental 

para garantir o eficiente desempenho da Equipa.  

 

Foi-me proposto que observasse a Equipa, levantasse toda a informação que 

considerasse relevante e que fizesse um diagnóstico da situação verificada. Foi-me 

feita uma descrição do que a Empresa pretende da Equipa de vendas e de todas as 

dificuldades que se têm verificado. Neste sentido, as expectativas passam por 

trabalhar com uma equipa cujos elementos “ absorvam a 100% os valores da Empresa 

e que saibam transmiti-los com o rigor e detalhe que a empresa pretende. Tudo isto 

tem em vista atingir os objectivos da empresa, que estão distribuídos por cada um dos 

vendedores”1. É urgente transformar esta equipa e melhorá-la de forma a que venha a 

obter os resultados e o “ânimo” que se pretende.  

 

“Crescemos na Era Industrial, ela foi suplantada pela Era da Informação” (Stewart, 

1998: 14). A empresa precisa acompanhar esta evolução: acompanhou-a no que se 

refere à produção, mas agora é altura de trabalhar esta mudança nas pessoas, 

sobretudo nesta equipa. O mesmo autor define o capital intelectual como sendo “a 

soma do conhecimento de todos dentro de uma empresa, que lhe proporciona 

vantagem competitiva.” (pp. 14) A Cafés Nandi tem como principal vantagem 

                                                 
1
 Informação facultada pela Directora da empresa, em reunião. 
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competitiva o produto, mas sem capital intelectual esta vantagem competitiva está 

“condenada”. Foi no sentido de desenvolvê-la que me foi proposto este estágio. 

 

A apresentação do diagnóstico, feito no âmbito do presente estágio, constitui um meio 

de informação importante para a Direcção da Empresa ponderar sobre o tipo de 

intervenção mais adequada para a prossecução deste seu objectivo: a constituição, no 

longo prazo, de uma Equipa de Elevada Performance (EEP). 

 

Este relatório inicia-se com um enquadramento teórico que descreve os conceitos que 

me acompanharam ao longo da realização das minhas tarefas. Apresenta-se 

teoricamente, também, o conceito e funcionamento do Human Performance 

Technology (HPT), que foi o framework utilizado durante todo o trabalho com a equipa. 

Segue-se a apresentação da Empresa, a descrição das funções realizadas durante o 

estágio e o seu resultado final. Por fim, são apresentadas as conclusões e a avaliação 

pessoal do estágio. 
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2. Enquadramento Teórico 

Este capítulo tem como objectivo expor a base teórica que serviu de orientação no 

decorrer dos três meses de estágio. São apresentados inicialmente os conceitos de 

grupo e equipa, valorizando as suas diferenças para, de seguida, proceder-se à 

apresentação do conceito de performance.  

 

No que se refere ao trabalho realizado em campo com a Equipa, são tratadas algumas 

questões sobre as dinâmicas das equipas, com a preocupação de identificar as 

características necessárias aos membros e a relevância da liderança na dinâmica 

grupal. As etapas de formação das equipas foram estudadas segundo Tuckman que é, 

de acordo com Sutherland & Stroot (2010), o modelo mais utilizado segundo a 

literatura. Por fim, há o objectivo de perceber o que é uma EEP.   

 

A HPT surge enquanto linha orientadora do trabalho realizado, já que senti a 

necessidade de orientar o diagnóstico segundo uma base consistente. 

 

2.1. Grupos, Equipas, Performance e Equipas de Elevada 
Performance: definições relevantes  
 

Porque a organização é um sistema e ninguém é especialista em todas as áreas do 

sistema (Tosti, 2006), as alterações profundas que o mercado tem vindo a sofrer têm 

feito aumentar a importância do trabalho em equipa. “As organizações e os indivíduos 

têm realizado um esforço no sentido de desenvolver competências adequadas ao 

trabalho em equipa, ganhando, assim, cada vez maior importância os aspectos como 

liderança, relacionamento interpessoal, comunicação, etc.” (Vieira, 2008: 277). Por 

estas razões, considerou-se adequado começar por diferenciar o que se percepciona 

como grupo e equipa. 

 

2.1.1. Grupo vs Equipa 

Um grupo de pessoas não é uma equipa:  

 um grupo é composto por uma série de individualidades que pode ser 

convertido em equipa através de “acções disciplinadas” (Henriques, 2008: 247) 
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que só se levam à prática através do desenho de um objectivo comum 

(Henriques, 2008; Vieira, 2008 e Sutherland & Stroot, 2010); 

 uma equipa é, segundo segundo Vieira (2008: 280), “um conjunto de indivíduos 

com competências e personalidades diferentes e complementares, dispostos a 

entregar-se ao desenvolvimento de esforços comuns orientados a desenvolver 

determinado trabalho ou alcançar um objectivo comum partilhado por todos”. O 

desafio está, exactamente, em “conduzir grupos de pessoas a atingirem 

objectivos comuns” (Henriques, 2008).  

 

Ainda que pareça redunante, Lança (2012: 18) defende que “a principal característica 

das equipas é que elas funcionem enquanto equipa”. Assim, o membro de uma equipa 

está “condenado” a dar e receber feedback constantemente. As características 

exigidas a um indivíduo para que este seja parte de uma equipa não são, 

necessariamente, inatas. Ele deve responder a competências técnicas e 

comportamentais que se enquadrem na filosofia da equipa. Isto ocorre porque “a 

competência técnica pode ser treinada mas os comportamentos e atitudes são mais 

complicados de mudar” (Henriques, 2008).  

 

2.1.2. Performance / Desempenho 

A HPT, abaixo descrita, define a performance como “o resultado observável, fruto de 

comportamentos dos elementos humanos da organização, e atribuídos a esses 

mesmos comportamentos, (...) sendo o valor gerado, de forma sustentável, pela 

organização para os seus principais stakeholders” (Nunes, 2008: 236). 

 

Tosti (2006), ainda no âmbito da HPT, entende o desempenho humano como sendo o 

valor do resultado do trabalho das pessoas que realizam actividades dentro de um 

sistema. O desempenho é impactado pelo contexto e pelas características intrínsecas 

dos indivíduos que actuam. Assim, o desempenho deverá ser avaliado segundo uma 

perspectiva sistémica e com o foco no resultado. 

 

O Desempenho ou Performance, de uma forma simplista, poderá ser definido pelo 

cumprimento, ou não, do objectivo a que uma equipa (ou pessoa) se propõe. Os 

critérios de desempenho de uma equipa devem ter em conta: i) as ideias, atitudes, 

competências e o papel de cada membro da equipa; ii) os objectivos ou o propósito da 
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equipa, estabelecimento de metas, clareza do objectivo, comprometimento e também 

a realização dos objectivos; iii) procedimentos da equipa, como a criação de ideias, 

tomada de decisão, gestão de conflitos, tipos de comunicação, tipo de liderança, 

gestão de responsabilidades, planos de acção; iv) e, por último, o contexto 

organizacional, estrutura, cultura, gestão e sistema de recompensas (Senior & 

Swailes, 2004). 

 

Com base nos critérios acima mencionados, estes autores definem uma grelha para a 

análise da performance de equipas, composta por sete dimensões, em cada uma das 

quais é analisada uma série de parâmetros: 

1. Propósito da equipa: definição e clareza do objectivo;  

2. Organização da equipa: distribuição de responsabilidades, procedimentos, 

orientação, capacidade de resolução de problemas, planeamento;  

3. Liderança: adequação do estilo, responsabilidades, suporte à equipa, suporte 

da equipa ao líder, visão, tarefas, planeamento e gestão;  

4. Clima da equipa: compromisso com líder e pares, respeito pelas diferenças, 

criatividade, energia, entusiasmo, etc.;  

5. Relações interpessoais: formas e estilos de comunicação, suporte mútuo, 

partilha, cooperação vs. competição, pretensão vs. honestidade, etc.;  

6. Comunicação: capacidades de comunicação, eficácia comunicacional na 

gestão de conflitos, grau de proactividade, etc.;  

7. Composição da equipa: mix de personalidades e competências, definição do 

papel de cada um. 

2.1.3. Equipas de Elevada Performance 
 

McMillan (2001) identifica, seis características que definem uma EEP: 

 

1. Objectivo/Propósito comum: O propósito comum fomenta a cooperação. O 

poder de uma equipa tem por base o compromisso com um propósito 

claro, que motiva toda a equipa que trabalha em conjunto nesse sentido; 

2. Funções bem definidas: a definição clara do papel de cada elemento da 

equipa é a chave para que a equipa trabalhe em sinergia. Quando o 

trabalho está bem dividido e cada um pode operar dentro da sua zona de 

conforto, desenvolvem-se os conhecimentos dos membros da equipa e 

melhora-se a performance individual de cada elemento; 
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3. Respeito pela liderança: as equipas precisam de uma liderança clara, 

competente, capaz de orientar, balizar e treinar os seus membros de forma 

a atingirem resultados extraordinários. O líder deve gerir os níveis de 

compromisso, iniciativa e criatividade que levam a uma elevada 

performance individual e colectiva; 

4. Procedimentos eficazes: estes procedimentos são definidos de forma a 

permitir que a equipa pense e trabalhe em conjunto e em uníssono; 

5. Relações sólidas: equipas eficazes gerem as suas diferenças de forma a 

criar o clima ideal para atingirem altos níveis de cooperação, que se 

definem por confiança, responsabilização mútua, aceitação, respeito, 

cortesia e entendimento; 

6. Excelente comunicação: deve ser rápida, clara e precisa. As equipas 

dominam a arte da comunicação eficaz, são “duras” nesta matéria sem 

danificar a relação com a equipa.  

 

Para que uma equipa consiga gerir a sua performance num patamar elevado, defende-

se que cada membro da equipa tenha uma noção tão clara do objectivo  que as suas 

diferenças sejam postas de parte. A literatura é, de acordo com Sedam (1999) 

consensual nesta matéria.  

 

O compromisso total, a energia que se tem quando se faz algo maior do que o próprio 

indivíduo, a consciência de que se está a fazer a diferença, a clareza dos problemas e 

das soluções e a total confiança entre todos e no objectivo a que se propõem, são 

factores importantes para que uma equipa atinja um nível de elevada performance 

(Sedam, 1999). Também o contexto interpessoal, ou seja, a medida em que a equipa 

é capaz de manter um elevado grau de confiança e segurança psicológica - o qual se 

desenvolve através das relações interpessoais e de colaboração dos seus membros -, 

têm relevância para esta matéria. (Edmonson, 1999). 

 

Deste modo, uma EEP é uma equipa que atinge resultados acima do esperado. 

(Lança, 2012) 

 

2.2. Formação das Equipas 

Qualquer equipa precisa de tempo no seu processo de construção. O papel da 

liderança é fundamental em todas as fases da formação das equipas, ainda que estas 
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não se desenvolvam de forma tão ordenada e sequencial (Henriques, 2008). A sua 

formação é, deste modo, caracterizada por avanços e recuos que exigem a máxima 

atenção da liderança (Vieira, 2008). 

Uma das principais teorias, e a mais citada, sobre os estágios de formação de uma 

equipa remonta a Tuckman (1965), que defende que o grupo, até se tornar equipa, 

passa por quatro fases, que pressupõem duas dimensões: relações interpessoais e 

tarefas. (Sutherland & Stroot, 2010)  

 

Estas fases são, até hoje, utilizadas no estudo da formação de equipas. Em 1977, 

Tuckman acrescentou mais uma fase às quatro primeiras, perfazendo cinco etapas na 

construção das equipas. Descreve-se, a seguir, essas cinco etapas segundo 

Henriques (2008), Vieira (2008) Sutherland & Stroot (2010), Sundar (2011; 2012) e 

Wilson (2010): 

 

1. Forming ou Formação: o líder assume o papel de protagonista, havendo 

dependência do líder por parte do grupo. Os elementos agem ainda com 

alguma desconfiança, optando por uma postura mais defensiva. É uma fase de 

teste, os indivíduos começam a conhecer-se e a perceber as dinâmicas e o seu 

papel dentro do grupo. Ainda que apreensivos, os indivíduos começam a 

manifestar espírito positivo, pois existe a necessidade de confiança neste novo 

ambiente;  

2. Storming ou Crise: há clareza das dificuldades e do caminho a percorrer. A 

busca de protagonismo gera tensão e conflito e começa-se a construir uma 

linguagem comum. Os papéis começam a ficar mais claros e o factor “querer o 

controlo” fomenta o conflito. “Só a partir de um debate intenso e honesto é 

possível regressar a um processo de desenvolvimento sustentável da equipa.” 

(Henriques, 2008: 255). Este momento deve ser interpretado como uma etapa 

de desenvolvimento natural. O líder reforça a importância do objectivo comum 

por forma a unir a equipa; 

3. Norming ou Normalização: normalizam-se os comportamentos, a comunicação 

torna-se mais eficaz e o líder passa de protagonista a facilitador. A coesão do 

grupo é clara e o ambiente de autoconhecimento permite aos indivíduos o 

enfoque no objectivo; 

4. Performing ou Desempenho: já se verifica o trabalho em equipa, a qual age de 

acordo com os padrões esperados. Nesta fase são verificadas críticas e 

debates construtivos. O foco está nas soluções para alcançar os objectivos. O 
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líder deve concentrar-se na “coordenação geral, coaching e reconhecimento 

individual ou colectivo dos esforços e concretizações.” (Henriques, 2008: 255). 

5. Adjourning: existe uma sensação de dever cumprido. Os membros da equipa 

sentem segurança, as relações estreitam-se e faz-se com objectividade a 

avaliação do caminho percorrido e da importância de cada um na equipa.  

 

2.2.1. Liderar a Equipa 
Lança (2012) afirma que liderar uma equipa implica manter o foco no objectivo que é 

comum, resolvendo as questões necessárias por forma a atingir os objectivos, dando 

sempre o feedback adequado. Implica treinar a equipa nunca descurando as questões 

emocionais e intelectuais dos indivíduos, alcançado assim o “maior rendimento 

possível”. O líder ensina, desafia e melhora as competências da sua equipa. 

 

O líder, segundo Henriques (2008), fomenta a reflexão na equipa e não se lhe 

substitui, porque no momento de agir a equipa terá de ser autónoma, comunicando e 

trocando opiniões. Segundo este autor, a liderança é uma “função” da equipa e a 

medida da eficácia desta função deve estar centrada na medida em que a equipa 

alcança os seus objectivos, que dependem da interacção contínua com o líder. 

 

2.3. Human Performance Technology  

A Human Performance Technology HPT é um framework (quadro) mental que define a 

empresa como um sistema que orienta metas e objectivos com base nas condições 

ambientais, e que é composto por subsistemas orientados para a obtenção de 

resultados que são considerados desejáveis. Tem no método científico a sua base e 

serve para perceber esta realidade sistémica e integrada que condiciona os resultados 

gerados pelas pessoas. A expressão technology é entendida como sendo “o estudo 

científico de assuntos práticos, ou aplicados” (Nunes, 2008: 236). Tosti (2006) 

apresenta quatro princípios para uma aplicação eficaz da HPT: 

1. Foco no resultado 

2. Visão Sistémica 

3. Criação permanente de valor 

4. Trabalho em equipa 
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Esta tecnologia opera segundo um sistema denominado de Human Performance 

System (HPS), que permite monitorizar a eficácia do desempenho (da performance) 

seja da organização, dos seus diferentes processos, seja ou das pessoas (em equipa 

ou individualmente) (equipas e indivíduos) inseridas nos diferentes processos da 

organização, alinhando a expectativa e a realidade a dois níveis:  

1. Comportamentos esperados e actuais;  

2. Resultados esperados e actuais. 

“Os resultados da aplicação do HPS são de teor qualitativo e quantitativo” (Nunes, 

2008). 

 

Tosti (2006) afirma ainda que todas as organizações têm stakeholders por satisfazer, 

tendo sido fundadas e geridas por pessoas. Todas as organizações são um HPS. Este 

sistema serve não só para definir objectivos, como é também uma ferramenta de 

monitorização do desempenho e, consequentemente, de feedback.  

 

O HPS abrange, segundo este autor, cinco variáveis: (1) ambiente, (2) direcção/input, 

(3) competências dos indivíduos, (4) feedback de correcção e (5) 

consequências/feedback motivacional. Estas cinco variáveis, que compõem o sistema, 

interagem: o indivíduo que está inserido num determinado contexto organizacional 

recebe inputs, trabalha sobre eles e gera outputs que são avaliados e, no caso de irem 

ao encontro das expectativas da organização, há feedback positivo ou consequências 

motivacionais e novos inputs. Caso contrário, o feedback será no sentido de corrigir as 

falhas e apresentar novos outputs.  

 

O HPT reconhece a grande importância do contexto (Nunes, 2008). Tosti (2006: 3) 

apresenta uma tabela (ver tabela nº 1), através da qual se pode fazer o “scan” da 

organização. 

 

  CONDIÇÕES ENTRADA PROCESSO RESULTADOS 

O
R

G
A

N
I

Z
A

Ç
Ã

O
 

ESTRUTURA ESTRATÉGIA ADMINISTRAÇÃO 
RESULTADOS PARA O 

NEGÓCIO 
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 Divisões 
Funcionais 

 Grau de 
Centralização 

 Relações 
Hierárquicas 

 Decisões por 
autoridade 

 Missão, Visão 
e Direcção 
Estratégica 

 Demandas 
Externas 

 Pressão 
competitiva 

 Sistemas 
Administrativos: 
flexibilidade, links, 
centralização 

 Sistemas de 
Informação: 
atempados, acurados, 
relevantes 

 Dados do plano de 
negócio 

 Indicadores de mercado 

 Indicadores financeiros 

O
P

E
R

A
Ç

Õ
E

S
 

RECURSOS 
FÍSICOS 

CRONOGRAMA 
DA PROCURA 

MÉTODOS, 
CAPACIDADE 

PRODUTOS, SERVIÇOS 

 Equipamento, 
ferramentas e 
informação 

 Serviços de 
suporte 
Acessibilidad
e aos 
recursos 

 Ambiente 
Físico 

 Requerimento
s (tempo, 
qualidade, 
custos) 

 Previsibilidade 
da carga de 
trabalho 

 Recursos 

 Design do processo 

 Regras e 
responsabilidades 

 Definição das tarefas 

Dados do Produto 
Standards 
Disponibilidade de Tempo 
Diversidade do produto 
Nível do Serviço/ Realização 

P
E

S
S

O
A

S
 

PRÁTICAS DIRECÇÃO INDIVÍDUOS CONSEQUÊNCIAS 

 Práticas de 
Liderança 

 Relações 
Hierárquicas 

 Relação entre 
os pares 

 Valores do 
negócio 
 

 Prioridades 

 Propostas 

 Objectivos 

 Atribuições 

 Competências/ 
Conhecimentos 

 Iniciativa 

 Atribuição 

 Selecção 

 Dados do Indivíduo 

 Fontes/utilidade do 
feedback 

 Reconhecimento, 
recompensas 

 Expectativas 

 Tabela nº 1: O “Scan” Organizacional (Tosti, 2006) 

 

Nunes (2008: 239) apresenta o conceito de Human Performance Improvement (HPI) 

como sendo o culminar do HPT, é a “actividade de resolução de problemas de 

performance e realização de oportunidades de melhoria desta performance”. O 

procedimento tem início na definição da diferença entre dois estados de performance 

como um problema a ser solucionado. Isto permite a construção de uma “ponte entre 

estes dois estados e permite percorrer este caminho no sentido de transformar a 

performance actual na desejada”. Os projectos de intervenção em HPT assentam, 

segundo o autor, em três grandes etapas de desenvolvimento:  

1. Análise da performance 
 

 Nesta fase, define-se a performance desejada e actual. Isto faz-se através da 

“decomposição do desempenho”: as tarefas realizadas são analisadas 
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individualmente, o que permite uma “abordagem mais analítica” direccionando 

esforços de melhoria para os aspectos efectivamente mais críticos.  

 

Criam-se os indicadores de performance (habitualmente encontrados a partir de 

levantamentos documentais, observações diversas, entrevistas, focus groups) e os 

padrões de comportamento que permitem alcançar esses resultados. A performance 

actual é, na realidade, o resultado de uma avaliação de desempenho, “será um 

sistema de feedback estrategicamente alinhado na organização e que constitui o cerne 

de qualquer HPS bem concebido”. (Nunes, 2008: 242) 

 

Compara-se o padrão esperado e o real. A diferença encontrada permite uma 

“visualização clara dos objectivos do projecto”.   

 

2. Análise das Causas e o Desenho 
 
Esta etapa, que segundo Nunes (2008: 243) é a etapa que diferencia o HPT das 

outras abordagens que geralmente a ignoram, assume-se que: 

 A diferença encontrada entre expectativa e realidade é um problema. A solução 

será a “redução ou eliminação desta diferença que é o objectivo a alcançar”.  

 A superação desta diferença pressupõe a eliminação das barreiras subjacentes 

à mesma e que impedem a melhoria da performance actual. Por outro lado 

“deverão ser introduzidos “potenciadores” que induzam a melhoria da 

performance actual”. É muito importante para o sucesso desta fase a 

diferenciação entre sintomas, causas profundas e causas superficiais.  

 

Procede-se ao diagnóstico através da categorização da informação em dois níveis:  

1. Nível intra-individual: são pré-requisitos e competências, tenta-se 

perceber se há “falhas no processo de recrutamento efectuado ou 

falhas no estado de desenvolvimento de competências críticas, 

eventualmente decorrentes de lacunas de formação.”;  

2. Nível contextual: que avalia “as diferentes variáveis que contextualizam 

o indivíduo”.  Habitualmente, para simplificar o processo de recolha e 

análise de informação para uma análise de causas, utilizam-se “ajudas 

de trabalho” (guiões, checklists, etc.).  

 

3. Selecção e Implementação de Soluções 
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Avalia-se tanto a informação recolhida sobre a diferença entre performances, como a 

informação relativa às causas. 

 

Origina-se uma solução, que geralmente contempla mais do que uma intervenção e 

que pretende a superação desta diferença de forma consistente, agindo sobre os 

indivíduos e as suas circunstâncias. Isto, porque “o contexto interage com o indivíduo, 

reforçando o novo “ponto de equilíbrio” conseguido para o sistema”. Pretende-se, 

assim, que as melhorias conseguidas sejam sustentáveis no tempo.      

 

Nesta fase, há que considerar o retorno do investimento. Os resultados deverão ser 

sentidos tão rapidamente quanto maior o montante investido pela organização.    

 

Stolovitch (2000) afirma que os praticantes da HPT baseiam muitas das suas 

intervenções em princípios que consideram verdades fundamentais, colocando-se a 

questão se são “hit” ou “myth”, isto é, sucesso ou mito. Estes (oito) princípios têm 

grande influência nas suas decisões e actividades diárias: 

1. Feedback leva à melhoria do desempenho: é um dos princípios fundamentais 

do HPT: é eficaz desde que o feedback seja dado ao indivíduo, sobre o 

indivíduo. Quando o feedback é dado em comparação com os pares, deixa de 

ser um reforço e passa a ter o efeito inverso. O feedback adequado ajuda na 

melhoria do desempenho; 

2. O feedback imediato é mais eficaz na melhoria do desempenho do que o 

feedback tardio: embora seja intuitivo que o feedback imediato é mais eficaz, 

há uma série de estudos que afirmam ser o feedback tardio, e não o feedback 

imediato, o mais eficaz na melhoria do desempenho. A HPT sugere que o 

feedback seja imediato para tarefas mais simples e tardio para tarefas mais 

complexas; 

3. Satisfação no trabalho geralmente leva à melhoria do desempenho: não 

obstante poder fazer parte do senso comum, a literatura vem defender que os 

gestores podem obter melhorias nos desempenhos se praticarem uma gestão 

eficaz dos padrões de trabalho, confiança e suporte para um trabalho mais 

intenso e desafiador. A literatura não comprova uma relação positiva entre a 

satisfação no trabalho e a melhoria do desempenho; 

4. Bons desempenhos durante as formações levam à melhoria do desempenho 

pós-formação: sem uma gestão adequada, o desempenho deteriora-se 

rapidamente. Há que seleccionar os participantes da formação de forma 

adequada e prepará-los para a acção. Esta deve ser desenhada e ministrada 
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por forma a ser percebida pelos participantes e a sua supervisão directa deve 

encorajar o uso da informação para que se aplique ao trabalho diário, dando 

feedback sobre o bom ou mau uso da mesma. A utilização da informação deve 

ser incentivada e devem existir consequências positivas para quem as utilize; 

5. Se quer aprender a fazer algo, procure o expert: a experiência de quem aplica 

a HPT diz que os especialistas não articulam o seu conhecimento quando 

demonstram a sua especialidade saber fazer não é condição suficiente para 

saber ensinar. A HPT sugere que não se procure um expert para aprender a 

fazer, o expert é uma fonte de informação para que se “desenhe” o sistema, e 

quem aprende deve verbalizar o que está a perceber por forma a aprender o 

que necessita de forma eficaz; 

6. Capital físico gera um maior retorno de investimento que o capital humano: é 

facto que o investimento estratégico em tecnologias e equipamentos (i.e.) 

traduz-se num rápido retorno do capital investido. Os estudos têm, no entanto, 

vindo a confirmar o retorno do investimento nas pessoas. Tem-se verificado a 

importância de se investir na formação das pessoas no que se refere às novas 

tecnologias, para que através do conhecimento mais profundo sobre as 

tecnologias com que trabalham seja um catalizador do retorno do investimento 

feito em novas tecnologias; 

7. Os avanços tecnológicos, desde 1970, levaram a um aumento global da 

produtividade no trabalho: embora o avanço tecnológico tenha possibilitado o 

aumento do desempenho da maioria das indústrias, a sua adequação às 

organizações vai depender do conhecimento dos seus utlizadores, pelo que é 

fundamental o investimento na formação das pessoas para que a melhoria do 

desempenho se verifique; 

8. Senso comum é um aliado da ciência: o senso comum tende a “generalizar”. 

Para os praticantes da HPT, o autor sugere que não confiem no senso comum, 

mas que sejam orientados por dados e pelas teorias científicas, que são mais 

seguras. 

 

Regra de Ouro da HPT, segundo Stolovitch (2000): “Se é praticante da HPT, pense 

em si todos os dias como um pesquisador. Se é um pesquisador, pense em si todos 

os dias como praticante. Através do respeito e adesão às raízes científicas é que 

poderemos garantir que o HPT se manterá consistente.” 
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2.4. Síntese 
Foram apresentados, neste capítulo, os conceitos, abordagens e autores que serviram 

de base e orientação para a realização do estágio.  

 

Muito embora um estágio tenha uma grande carga prática, apesar da necessidade de 

cumprimento das regras da Empresa e dos seus procedimentos internos, foi-me dada 

alguma autonomia, o que me permitiu utilizar o HPT como ferramenta de orientação do 

meu dia a dia de trabalho, bem como a aplicação dos conhecimentos aqui descritos 

sobre Equipas e EEP’s.  

 

3. A Cafés Nandi, S.A. 

3.1. História  

A Cafés Nandi foi fundada em 1960 por Fernando Augusto Antunes Dias, tendo por 

actividade a indústria de torrefacção de café e a sua comercialização. É uma empresa 

familiar, actualmente gerida por dois dos filhos do seu fundador. 

 

Em 1997 a Empresa iniciou uma fase de expansão com o alargamento das equipas de 

vendas, o desenvolvimento dos sistemas de informação e auxílio à gestão, com 

especial interesse na aproximação dos seus clientes. Um ano depois iniciou-se um 

projecto de investimento que incidiu sobre todas as áreas funcionais da Empresa: 

construiu-se uma nova unidade industrial com instalação de equipamentos com a mais 

avançada tecnologia existente na Europa; elaborou-se um plano de marketing assente 

numa estratégia de desenvolvimento e comunicação de uma nova imagem, seguida 

do reforço da estrutura comercial. 

 

Em 2000 fez-se a concentração das anteriores instalações industriais, administrativas 

e de armazenagem para as actuais instalações da Venda Nova, com uma área de 

implantação de 6120 m2. Em finais de 2001 a Empresa expandiu o seu departamento 

comercial pelos vários pontos do país (Norte e Centro, Grande Lisboa, Sul do Tejo e 

Alentejo, Algarve). 

 

A qualidade dos produtos e serviços foi, desde sempre, uma prioridade para a 

Direcção da Empresa, constituindo uma das suas vantagens competitivas. Todo o 

processo de transformação do café cru em café torrado é controlado informaticamente, 
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com rigoroso controlo do processo de recepção e armazenamento do café ainda 

verde, torra e empacotamento, respeitando todas as Normas Portuguesas e 

Comunitárias, inclusive ambientais. O controlo das matérias-primas adquiridas e dos 

lotes de café torrado, feito no laboratório de controlo de qualidade da Nandi, 

recorrendo-se, para alguns ensaios, a laboratórios acreditados são, segundo os seus 

gestores, a melhor forma de garantir a consistência e competitividade da Marca. 

 

A Empresa persegue o objetivo de desenvolver um elevado padrão de qualidade, 

visando melhorias permanentes e contínuas de forma a satisfazer plenamente a 

necessidade dos seus clientes. 

 

Os compromissos assumidos pela Empresa passam por gerir de forma integrada, no 

sentido de: 

 Satisfazer simultaneamente clientes, colaboradores e sociedade em geral; 

 Cumprir as suas obrigações legais e contratuais a todos os níveis; 

 Produzir de modo sustentado com elevada fiabilidade e ao menor custo; 

 Produzir um produto seguro para o consumo; 

 Prevenir a poluição, impactes ambientais e acidentes de trabalho: 

 Preservar a saúde dos colaboradores; 

 Melhorar continuamente a qualidade. 

 

Na área comercial, especificamente, a Empresa tem o objetivo de elevar 

substancialmente o padrão de desempenho da equipa de vendedores e aumentar o 

volume e a qualidade das vendas. 

 

3.2. Visão, Missão e Valores 
A Cafés Nandi é uma empresa familiar. A cultura da Empresa e os valores pelos quais 

se rege podem ser equiparados aos de uma família: unidade, confiança, justiça, 

compromisso e solidariedade, que pressupõem honestidade, excelência, humildade, 

rigor, solidariedade, lealdade, democracia, respeito e liberdade. 
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A missão da Empresa prende-se com fazer a Nandi crescer não descurando o 

desenvolvimento sustentável da sociedade em geral, e dos stakeholders, em particular 

e, ao mesmo tempo, garantir a consistência da qualidade do serviço e do produto.  

 

A visão da Empresa tem o seu foco no valor humano. A organização acredita que 

cumprindo com a sua missão, crescerá impactando positivamente na sociedade, 

criando valor, não só para a si e para os seus, como para todos os que a rodeiam. 

 

3.3. O Departamento de Recursos Humanos 
A Nandi não possui um Departamento de Recursos Humanos, estando as tarefas 

deste departamento distribuídas pela Direcção, Secretaria da Direcção e Tesouraria.  

 

A Empresa dispõe de um Manual do Sistema de Gestão Integrado (SGI), no qual se 

elenca o modelo organizacional e se traçam as linhas orientadoras dos procedimentos. 

Sobre a Gestão de RH, o referido Manual descreve dois procedimentos: 

Recrutamento, Selecção e Acolhimento; Formação, Sensibilização e Competência. 

 

Os procedimentos do Manual do SGI estão aplicados na área da produção, não o 

estando, contudo, na área de pessoal. 

 

Apesar de o procedimento de “Formação, Sensibilização e Competência” referir a 

importância da avaliação de desempenho para a avaliação da eficácia da formação, 

não existe um procedimento no SGI para Avaliação de Desempenho. Os 

colaboradores vão recebendo o feedback do seu trabalho no dia-a-dia, não havendo, 

oficialmente, impacto na remuneração ou carreira. 

 

Não há um plano de carreiras implementado, sendo a gestão planeada de forma 

horizontal. Todas as decisões relativamente aos colaboradores são tomadas pela 

Direcção, considerando esta não se justificar, para já, a implementação de um sistema 

de carreiras. 

As remunerações são fixas para a grande maioria dos colaboradores da Nandi: a 

equipa de vendas recebe uma percentagem do salário de forma fixa e outra conforme 
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as vendas, não trabalhando por objectivos. Não havendo avaliação de desempenho, 

não há prémios sobre a performance do colaborador. 

 

Há, no entanto, uma preocupação em garantir que as pessoas estejam satisfeitas com 

o seu trabalho e há prémios que são atribuídos a quem apresenta resultados acima do 

esperado. Estes prémios não têm caracter oficial e nem os objectivos são oficialmente 

atribuídos, mas esta preocupação é constante. 

 

3.4. A Equipa de Vendas 
Esta equipa, no início do trabalho, contava com três vendedores.  

 

No início de Abril deu-se a desvinculação de um dos vendedores. 

 

Esta equipa está sem chefia directa desde Setembro de 2011, reportando diariamente: 

 à Tesouraria, para entregar o valor das vendas realizadas; 

 à Secretaria da Direcção, para confirmar se as vendas previstas e se as rotas 

foram cumpridas. Este departamento faz ainda uma primeira avaliação das 

propostas apresentadas pelos vendedores; 

 à Direcção, para entregar novas propostas já avaliadas pela Secretaria e para 

receber respostas sobre as propostas apresentadas anteriormente; 

 ao responsável do armazém, para conferência e reposição dos produtos nas 

viaturas comerciais. 

 

Os vendedores mostraram-se, no geral, disponíveis para contribuir para a realização 

deste meu trabalho. Há lacunas, já identificadas pela Direcção e, algumas, 

identificadas pelos vendedores, havendo interesse, por parte de todos, em melhorar os 

resultados do trabalho. 
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4. Actividades Desenvolvidas no Âmbito do Estágio 

 
Neste capítulo descrevem-se as actividades realizadas no decorrer do estágio: o que 

foi feito, observado e discutido.  

O objectivo principal do estágio prendia-se com a urgência em perceber qual a 

situação da equipa comercial de Lisboa, por forma a alinhar os resultados aos 

objectivos da Empresa. 

 

4.1. Primeira Fase do Estágio  
O acolhimento, no primeiro dia de estágio, foi feito pela Direcção Geral (DG). Fui 

apresentada aos colaboradores, conheci as instalações e tive uma reunião com a DG 

para que o planeamento do estágio, procedimentos e objectivos ficassem 

esclarecidos. Sendo as soluções para os problemas de performance necessariamente 

integradas (Nunes, 2008), a DG mostrou-se disponível e empenhada em fazer parte 

de todo o processo, bem como integrar todos os actores relevantes no processo.  

 

Nos primeiros quinze de estágio estive em formação on job, a acompanhar o trabalho 

realizado no escritório e fábrica da Nandi. Passei por todos os departamentos: 

 Fábrica: (16 horas) tive uma formação sobre os procedimentos de recepção e 

armazenamento do café verde, torra e empacotamento do café. Acompanhei 

os procedimentos para o acondicionamento do café embalado pronto para 

consumo e tive um primeiro contacto com os procedimentos de carga e 

descarga das carrinhas comerciais. Nesta altura, tive o primeiro contacto com 

os detalhes do produto, percebi a diferença do processo de torra da fábrica 

relativamente às outras e as diferenças entre os sete lotes comercializados 

pela Nandi. 

 Informática: (20 horas) tive formação sobre o sistema informático da empresa, 

bem como sobre o funcionamento dos PDA’s utilizados pelos vendedores. 

Aprendi não só a trabalhar com a parte do sistema criada para o trabalho dos 

vendedores, como também a controlar este trabalho através do suporte 

informático da empresa. 
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 Tesouraria: (12 horas) acompanhei o trabalho diário deste departamento, com 

enfoque nos procedimentos relativos ao departamento comercial que 

diariamente reporta à tesouraria. 

 Secretaria da Direcção: (16 horas) acompanhei os procedimentos 

relativamente aos negócios realizados pela empresa, percebi como são feitos 

os cálculos de investimento da Marca em cada cliente. Este departamento 

assumiu uma parte do controlo do departamento comercial, aquando da saída 

do último Chefe de Vendas. O controlo do trabalho diário é, de momento, 

realizado por este departamento, que reporta directamente à Direcção. 

 Oficina: (16 horas) a assistência técnica é prestada por dois técnicos da Nandi. 

Acompanhei o trabalho realizado e tive formação sobre o funcionamento das 

máquinas e moinhos, bem como do seu impacte na qualidade da extracção do 

café bebida. 

 Direcção: (8 horas) todos os dias reportei à Direcção e, durante 30 a 45 

minutos (aproximadamente) diários, tinha a oportunidade de tirar dúvidas e 

orientar o meu dia seguinte. Acompanhei o trabalho realizado pelos dois 

Directores durante um dia de formação, sendo que o trabalho realizado por um 

está mais relacionado com o controlo do departamento jurídico (externo à 

Nandi), com as pessoas e com a aprovação dos negócios propostos pelos 

vendedores. Está a cumprir com o papel do Director de Recursos Humanos e 

Jurídico (definido pelo SGI) e a apoiar o outro Director, que trabalha 

directamente com a produção, a compra do café, questões financeiras e com 

os negócios de maior dimensão. 

 

De modo a focar a observação, estudei e melhorei, apoiada pela DG, a ficha de 

descrição de funções dos vendedores. Estudei em que fase da formação esta equipa 

se encontrava, utilizando a grelha de Tuckman, e também percebi até que ponto é que 

se trabalhava em equipa neste departamento.  

 

Iniciei, então, o acompanhamento da equipa de vendas. Durante sensivelmente um 

mês e meio, entre 16 de Fevereiro e 30 de Março, acompanhei os vendedores, 

conforme orientação da Direcção. Durante este tempo reportei diariamente à minha 

orientadora e fui identificando as dificuldades sentidas pelos comerciais. Inicialmente, 

fi-lo através de observação directa e a questioná-los no terreno sobre os 
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procedimentos, o discurso, a postura e os produtos; numa outra fase obtive algumas 

respostas por escrito.  

 

Tive contacto directo com os clientes o que, por um lado, serviu para perceber o 

padrão do cliente Nandi, e por outro, ter feedback dos clientes sobre o perfil do 

vendedor ideal para a Nandi. Isto, porque a Empresa trabalha com alguns clientes há 

muitos anos, tendo estes assistido às mudanças que foram ocorrendo ao longo do 

tempo, constituindo, por isso, a melhor fonte de informação disponível para avaliar e 

melhorar a equipa comercial. 

 

4.2. Segunda Fase do Estágio  
Esta fase, que preencheu todo o mês de Abril, consistiu no estudo da informação já 

recolhida e consequentemente reporte à Direcção desta mesma análise, conclusão e 

diagnóstico. Nesta altura a DG emitiu o primeiro feedback concreto sobre o 

desempenho da equipa e de cada elemento, sendo que o quantitativo tinha que ver 

com as vendas esperadas e actuais, e o qualitativo com a sensibilidade da Direcção 

sobre a forma como os vendedores actuavam, tanto entre colegas, como com os 

clientes. Foi-me também solicitado que sugerisse a intervenção, a meu ver, mais 

adequada. 

 

Segundo o Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), um Técnico de Vendas deverá 

“promover e efectuar a venda de produtos e/ ou serviços, através de contactos 

estabelecidos com clientes, com vista à sua satisfação”. 

 

Observei a equipa de vendas até ao fim de Março, sendo a descrição que apresento 

neste relatório organizada de acordo com a informação disponível no CNQ, que define 

as seis principais actividades do Técnico de Vendas. Dentro de cada uma das 

actividades estão distribuídos os pontos que foram considerados relevantes, conforme 

a actividade. Estes pontos foram retirados do Portefólio Reflexivo de Aprendizagem 

(PRA), que define os módulos a leccionar aos formandos desta área.  

Note-se que quando refiro clientes, refiro-me ao cliente Nandi, i.e., aos responsáveis 

pelos estabelecimentos. Consumidor é aquele que consome o café, ou seja, é o 

cliente do cliente Nandi. 
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Abaixo descrevo em tabela (ver tabela nº 2) a minha atividade de acompanhamento, 

observação e avaliação da equipa de vendedores, tomando como base as seis 

principais actividades do Técnico de Vendas, contempladas no CNQ: 

 

Principais actividades do Técnico de 

Vendas, contempladas no CNQ: 

 

Acções de acompanhamento, 

observação e avaliação realizadas 

durante o Estágio. 

1. Estudar os produtos e/ ou serviços da 

empresa, caracterizar o tipo de 

clientes/ consumidores e recolher 

informação sobre a concorrência e o 

mercado em geral, de forma a 

responder adequadamente às 

necessidades dos clientes. 

Os vendedores foram, individualmente e em 

equipa, questionados sobre o exercício da 

sua função na Empresa. 

Foi elaborada uma tabela que identifica as 

principais marcas concorrentes da Nandi. 

 

Observou-se se os vendedores conhecem e 

comunicam eficazmente o posicionamento da 

empresa, e a competência dos vendedores 

no que se refere a pedir e reportar à gestão o 

feedback dos clientes 

2. Preparar acções de venda, em função 

dos objectivos e da política da 

empresa. 

 

Foi observado o grau de conhecimento dos 

vendedores sobre o comportamento dos 

clientes e a utilização desse conhecimento 

para o desenvolvimento de estratégias 

comerciais. 

 

Pelo facto de já existir na Empresa um 

controle adequado das rotas e itinerários de 

distribuição, o foco esteve na avaliação do 

tempo que é investido em cada cliente. 

 

Observou-se: o grau de conhecimento técnico 

dos vendedores sobre os produtos Nandi; a 

eficácia na utilização das TICs; e a atividade 

dos vendedores no que se refere à gestão e 

controle dos stocks nas respectivas viaturas e 

ao acompanhamento e controlo dos stocks 

dos clientes. 
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3. Promover e efectuar a venda de 

produtos e/ ou serviços junto dos 

clientes, tendo em vista a satisfação 

das suas necessidades. 

 

Foi observado: o uso do material de 

merchandising na promoção das vendas e da 

marca pelos vendedores; a competência dos 

vendedores na parceria com os clientes, 

orientando a venda, quando necessário. 

 

Junto de alguns clientes, foi investigado o 

grau de fidelização à marca Nandi. 

4. Assegurar o serviço de apoio ao 

cliente. 

 

Foram avaliadas as competências dos 

vendedores com relação a: atendimento 

presencial; serviço pós-venda e gestão de 

reclamações. 

5. Organizar a informação decorrente da 

sua actividade 

 

Observou-se, quanto ao rigor e à eficiência, a 

inserção de dados e a atualização das 

informações no sistema informático e nos 

dossiês dos clientes. 

 

6. Colaborar na angariação de novos 

clientes, identificando e localizando 

potenciais clientes e oportunidades 

de negócio, transmitindo esta 

informação à empresa. 

 

Avaliou-se o conhecimento dos vendedores 

sobre a sua zona de prospecção, a qualidade 

da informação e do levantamento de zona, 

nomeadamente no que se refere a:  

- Entrevista de vendas – abordagem e 

diagnóstico de necessidades; 

- Apresentação, argumentação e fecho de 

vendas; 

- Negociação com os clientes. 

Tabela nº 2: Orientação da Observação Segundo o CNQ 

 

4.3. Diagnóstico 
Sobre o ambiente externo à Empresa importa salientar que, segundo a DG, o 

comportamento do mercado é em nada semelhante ao verificado nos últimos trinta 

anos. O cliente exige agora o mesmo valor de investimento no estabelecimento e 

maiores descontos directos na factura, não sendo financeiramente viável para as 

marcas.   
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Por outro lado, há um cada vez maior incumprimento dos contratos, devendo-se não 

só à diminuição do consumo, mas também ao facto de os clientes estarem a adquirir o 

hábito de comprar café nas grandes superfícies e armazéns a um preço 

substancialmente mais baixo. 

 

Internamente, o ambiente que se sente na Nandi é de segurança: há bom ambiente de 

trabalho e as pessoas confiam na estabilidade financeira da Empresa. Contudo, sente-

se alguma agitação na EV, devido à percepção da necessidade urgente de melhoraria 

da sua performance, através do aumento das vendas e do cumprimento das 

exigências da DG, muito devido às alterações do funcionamento de mercado. 

 

A apresentação do diagnóstico à DG foi realizada sob a forma de análise SWOT. Após 

a apresentação, foram identificadas as prioridades da Empresa, ou seja, as áreas em 

que era mais urgente intervir. Contudo, dado considerar-se prioritária a necessidade 

de criação de uma EEP, verificou-se imperativo o desenvolvimento de um plano de 

formação que garantisse, por um lado, o resultado das formações ministradas 

internamente e/ou contratadas pela Empresa e, por outro, o acompanhamento 

continuado da EV, através de um sistema de coaching. 

Fiquei responsável pela organização de um Plano de Formação Inicial (PFI) para os 

vendedores da Nandi. Foi excluída a hipótese de um plano de formação direccionado 

apenas à actual Equipa, uma vez que a Empresa admite a possibilidade de novas 

contratações e pretende que haja padronização dos discursos e comportamentos. 

Assim, o trabalho desenvolvido teve como alvo uma nova EV, visando garantir a 

consistência do trabalho em equipa. 

Sob a orientação da DG, criei os procedimentos oficiais para Gestão de Reclamações, 

Gestão dos dias de Venda, Gestão dos dias de Prospecção.  

Por outro lado, foram definidos e exaustivamente descritos o discurso e a postura que 

se pretendem aquando do cumprimento das tarefas através do Guião de Vendas e 

Guião de Prospecção. 

 

4.4. Plano de Formação inicial 
 

Este plano foi organizado para ser ministrado em 6 dias e 16 módulos: 
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Dia 1 
1. “Dar-me a conhecer... Conhecer o próximo 

2. “Apresentação da Empresa”  

3. Descrição de Funções  

4. “O Processo Produtivo” 

Dia 2 
5. PHC  

Dia 3 
6. PDA  

Dia 4 
7. “Conhecer o Mercado”  

8. “Comunicação”  

9. “Técnica dos seis chapéus pensadores”  

10. Assistência Técnica  

Dia 5 
11. “Prospecção”  

12. “Negociação”  

Dia 6 
13. “Venda”  

14. “Gestão de Reclamações”  

15. Revisão de PDA e PHC  

16. Avaliação da formação e orientação para o primeiro dia de trabalho- ver anexo 1 

 

Logo no início da formação proporciona-se um momento em que o grupo se conhece. 

Apresenta-se, então, a Empresa, a Descrição de Funções e o processo produtivo do 

produto com o qual vão trabalhar. Seguem-se os módulos relacionados com o sistema 

informático e os procedimentos diários que obrigam à sua utilização. 

 

Com o objectivo de permitir aos formandos um melhor conhecimento da concorrência 

e produtos, trabalha-se sobre o mercado, técnicas de venda e prospecção e 

procedimentos a observar. 

 



Gestão de Equipas de Elevada Performance na Empresa Cafés Nandi, S.A. 

 

31 Aluna nº 38585 

 

5. Síntese: da teoria à prática 

A HPT foi a base para trabalhar no projecto de melhoria de desempenho desta Equipa. 

Porque a HPT dá uma grande importância ao contexto, o início do estágio relacionou-

se com a compreensão do contexto: ambiente interno e externo à organização, 

através do “Scan” Organizacional segundo a tabela nº 1 de Tosti (2006), por forma a 

sistematizar o procedimento e, por fim, o funcionamento da empresa e da própria 

equipa. 

 

A definição do objectivo da DG para esta equipa, no longo prazo, passou por definir o 

modelo da mesma segundo as seis características de uma EEP de McMillan (2001): i) 

definição do objectivo/propósito comum; ii) definição das funções; iii) definição do perfil 

de liderança necessário para um trabalho de equipa coeso e consistente; iv) definição 

de procedimentos; v) reforço da solidez das relações, trabalho que irá depender da 

fase de formação em que se encontra a equipa; vi) desenvolvimento da comunicação, 

tornando-a mais fluente, através do suporte dos procedimentos.  

 

A análise da performance da equipa foi feita em conjunto com a DG - tendo por base a 

minha observação (orientada pelo CNQ) e a percepção da DG -, tendo sido aplicada a 

grelha de análise de Senior & Swails (2004) e analisados sete parâmetros: i) propósito 

da equipa; ii) organização da equipa; iii) liderança; iv) clima da equipa; v) relações 

interpessoais; vi) comunicação; vii) composição da equipa. A fase de formação da 

equipa teve relevância nos resultados da observação, bem como sobre a intervenção 

escolhida. 

 

Para perceber a dinâmica da equipa, foram estudados alguns conceitos e detalhes 

sobre as dinâmicas comportamentais dos membros de uma equipa, o processo de 

formação da mesma, os requisitos necessários para a equipa trabalhar de forma 

adequada e a importância e função da liderança na vida de uma equipa. 

Os projectos de intervenção em HPT assentam, segundo Nunes (2008), em três 

grandes etapas de desenvolvimento. Adaptei, seguindo sempre as orientações que me 

foram sendo dadas ao longo do estágio, o procedimento a estas três etapas:  
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5.1. Análise da performance 
A performance desejada e a actual foi-me informada pela DG após a análise individual 

de cada uma das tarefas e a observação da sua execução, por forma a que pudesse 

existir uma maior objectividade na análise. Esta informação foi, posteriormente 

aplicada à grelha de Senior & Swails (2004). 

 

Foi na diferença encontrada entre o padrão esperado e o real, que se percebeu o 

objectivo do projecto desenhado, como já referi, segundo a grelha de McMillan (2001). 

 

5.2. Análise das Causas e o Desenho 
Foram definidos os padrões de comportamento que permitem alcançar os resultados 

quantitativos esperados. 

Durante a observação, através de conversas aberta com os elementos da equipa – 

quer em grupo, quer individualmente -, percebeu-se quais as barreiras sentidas. 

Foram identificados os sintomas, causas profundas e causas superficiais através de 

entrevistas com a DG e com os elementos da Equipa em separado. Foram avaliados 

dois níveis: 

 

1. Nível intra-individual: as características de cada membro da Equipa; 

2. Nível contextual: interno e externo à organização. 

 

5.3. Selecção e Implementação de Soluções 
Deu-se na segunda fase do Estágio e culminou no PFI. A informação recolhida foi 

avaliada e apresentou-se, em forma de análise SWOT, o diagnóstico à DG. A solução 

de intervenção apresentada teve como objectivo adequar o desempenho quantitativo 

ao pretendido pela DG, através da forma como se trabalha. Pretendeu-se desenvolver 

um plano que implemente e consolide o trabalho em equipa, com padronização de 

comportamentos e discurso dos vendedores. Neste sentido, foram definidos os 

procedimentos relativos às tarefas diárias e periódicas dos vendedores: Gestão de 

Reclamações; Gestão dos dias de venda ; Gestão dos dias de prospecção; Guião de 

vendas; Guião de prospecção. 

 

Esta aplicação teve em conta os quatro princípios para uma aplicação eficaz da HPT, 

segundo Tosti (2006): 

1. Foco no resultado (quantitative e qualitativo) 
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2. Visão Sistémica 

3. Criação permanente de valor 

4. Trabalho em equipa 

 

O PFI foi aprovado pela DG e os seus membros fizeram parte de todo o processo de 

formação, que se deu imediatamente após o termo do estágio curricular. A equipa 

actual está a seguir o novo modelo e guiões que foram implementados.  

 

Embora Nunes (2008) defenda que as alterações no contexto (introdução de um 

sistema de feedback ou no sistema de incentivos) geram mudanças mais consistentes 

do que intervenções mais estruturantes (i.e.: formação), Cunha et. al. (2010) reforçam 

a importância da formação quando dizem ser uma “necessidade e uma condição de 

capacidade competitiva”. É através do investimento em formação que se renovam as 

capacidades dos indivíduos em lidar com a mudança. 

 

Pretendeu-se, com esta solução, estruturar os procedimentos de trabalho, adequando 

o contexto a mudanças (discutidas com a DG) que se verificaram necessárias, 

designadamente as respeitantes à gestão da informação e sua comunicação. 

Interessa que o sistema seja consistente e eficaz. 

 

6. Reflexão Pessal Sobre o Estágio 

A realização deste estágio teve, enquanto aluna e também profissional, um grande 

significado. Quando decidi, em 2009, que iria cursar o mestrado em Gestão de 

Recursos Humanos (GRH), tive esta decisão suportada por um sentimento de vazio 

cada vez que se falava em GRH na área da restauração. A minha experiência 

profissional nesta área, dentro e fora de Portugal, era ainda pouco preenchida pelos 

conceitos e aplicações práticas relacionadas com as temáticas desenvolvidas durante 

o mestrado, à excepção das questões que se prendiam com as práticas 

administrativas  e legais (contratações, despedimentos, remunerações, etc.). 

 

Sendo licenciada em Produção Alimentar em Restauração pela Escola Superior de 

Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE), necessitei, sempre que trabalhei na área da 

restauração, de aplicar os conceitos e ferramentas envolvidos na área da gestão de 

equipas. Este estágio possibilitou-me um aprofundamento teórico e prático sobre as 

técnicas do trabalho em equipa, deixando-me melhor preparada para fazer face ao 

desafio de desenvolver a actividade profissional na área da restauração, não apenas 
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com a visão de um profissional da área, mas também com o acréscimo representado 

pelos conhecimentos adquiridos na área de Gestão de Recursos Humanos. 

 

Este estágio permitiu-me, ainda, abordar realidades que desconhecia: 

 o mercado do café e as suas especificidades; 

 observar, estudar e participar na avaliação de uma Equipa de Vendas; 

 contactar com diversas equipas e empresas do ramo da restauração; 

 conhecer as dificuldades, absolutamente desafiadoras, da venda de “produtos 

de exclusividade”; 

 conhecer os detalhes das questões relacionadas com a qualidade do café 

verde, torrado e bebida; 

 por fim, desenvolver um conjunto de diretrizes orientadoras para o 

desenvolvimento de uma EEP. 

 

No início do Estágio havia o receio pela responsabilidade inerente às tarefas 

atribuídas. A dificuldade inicial em realizar as tarefas foi colmatada pela orientação 

adequada, com feedback diário fornecido pela orientadora.  

 

O balanço geral é muito positivo. Aprendi sobre equipas, vendas, o mercado dos 

cafés, o produto e as suas características, investimentos das marcas nos 

estabelecimentos, HPT. Contribuí com um trabalho (construção das bases para o 

desenvolvimento de uma EEP) que está agora a ser posto em prática e a auxiliar no 

crescimento duma equipa que agora trabalha enquanto tal. 

 

Em suma, a realização deste estágio foi muito gratificante.  
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7. Conclusão Crítica  

Embora não tenha concluído o desenvolvimento da EEP, deixo uma base preliminar 

para a implementação, mesmo que no longo prazo, deste projeto. 

 

 

Considero importante, para a minha formação profissional, a variada gama de 

conhecimentos adquiridos sobre os conteúdos desenvolvidos em função das 

actividades realizadas durante o estágio. A oportunidade de desenvolver, de raíz, a 

partir da observação da equipa, o planeamento de uma acção de formação inicial, 

contribuiu para o aprimoramento das minhas competências profissionais nesta área. A 

experiência de acompanhamento de vendedores no terreno e o controlo da 

performance duma equipa de vendas, permitiu aplicar muitos dos conceitos de GRH 

desenvolvidos ao longo do mestrado. 

 

Senti algumas limitações:  

 O tempo: três meses de estágio não me permitiram estudar em detalhe todas 

as questões que me pareceram interessantes, relacionadas com as equipas. 

 A dificuldade em encontrar estudos científicos sobre HPT;  

 Por uma questão ética e por forma a evitar a exposição dos detalhes sigilosos 

da empresa, não me é possível expor todo o trabalho que realizei. Os guiões e 

procedimentos estão disponíveis para consulta, caso sejam solicitados pelo 

Juri.  
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9. Anexos 

 

Anexo 1:  QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
 

 
Designação do curso: 
................................................................................................................................................................................... 
Designação do módulo: 
............................................................................................................................................................................... 
Formador do módulo: 
.................................................................................................................................................................................. 
Data: ..................... 
 
A sua opinião sobre a acção de formação em que acaba de participar é extremamente importante por forma a que possamos: 
Aferir em que medida satisfizemos as suas expectativas 
Melhorar o nosso desempenho em futuras acções de formação 
Gostaríamos então que respondesse às seguintes questões 
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Gostaríamos ainda que nos respondesse às seguintes questões: 
 
1. De que forma pretende vir a aplicar os conhecimentos que adquiriu no presente módulo? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
2. Dos temas abordados no presente módulo qual considera ser o de maior utilidade para a sua vida profissional? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Recomendaria esta acção/módulo formativo a outros indivíduos? Em caso de resposta negativa, justifique a sua resposta 
dizendo o que, na sua opinião, deveria ser alterado? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Que constrangimentos/obstáculos acha que podem vir a dificultar a transferência de aprendizagens para o contexto real de 
trabalho? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
5. Outros comentários ou sugestões: 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Obrigada pela sua colaboração. 
 

 

  


