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Resumo 

O presente trabalho tem como finalidade o desenvolvimento de um 

levantamento e análise das funções dos colaboradores de uma empresa 

prestadora de serviços de outsourcing de Tecnologias de Informação (TI) – a 

International Business Machines (IBM).  

Pretende-se definir funções, claras e objetivas, através de entrevistas 

aplicadas a colaboradores que compõem a organização e apresentar uma 

redação final de descritivos de funções, culminando na apresentação de propostas 

de melhoria à IBM. 

Em termos metodológicos, o projeto, assente numa revisão bibliográfica 

pertinente, procura encontrar o modelo mais adequado à realidade da IBM. Foi 

efetuado um estudo documental no que respeita à análise e descrição de funções, 

para se perceber o que se podia adequar a este projeto e quais as necessidades 

de melhoria para que fosse desenvolvido da forma mais adequada à realidade 

desta empresa e do mercado em que se insere.  

 

Palavras-chave: Análise e descrição de funções; tecnologias de informação.  
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Abstract 

The main purpose of the present study is the description, analysis and 

classification of the functions of the employees of a company providing outsourcing 

of information technology (IT) services – International Business Machines (IBM).  

It is intended to define functions, clear and objective, through interviews 

applied to the employees from the organization and present a description of the 

functions, culminating in the presentation of some improvement proposals to IBM.  

Supported by a relevant literature review, the study applied a methodology 

that looked for the model best suited to IBM’s reality. A documentary analysis 

concerning the analysis and job description was made, in order to understand 

which model would be a better fit for the study goals, as well as what would be the 

appropriate improvements to optimize it to this particular company needs and 

market in which it operates.  

 

 Keywords: Job description and analysis; information technologies.
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Introdução 

Num mundo cada vez mais globalizado, as empresas necessitam de se 

adaptar às rápidas e permanentes novas exigências do meio ambiente em que 

estão inseridas, recorrendo para tal a novos modelos de organização do trabalho e 

a estruturas mais flexíveis, através da delegação de competências e da atribuição 

de poder às equipas. Ao conjunto de transformações organizacionais ocorridas 

correspondeu uma evolução da função recursos humanos, visível na contínua 

reformulação da sua missão e objetivos, em consonância com as alterações 

organizacionais verificadas. Em resultado desta evolução, as pessoas são 

encaradas atualmente como centro da estratégia empresarial, no reconhecimento 

de que o sucesso de qualquer empresa depende antes de mais do seu capital 

humano. A descrição e análise de funções constitui a base de qualquer sistema de 

recursos humanos, fornecendo informação relevante para as várias práticas ou 

subsistemas de gestão de pessoas.   

O presente relatório resulta de um estágio curricular realizado entre 19 de 

Maio e 15 de Setembro de 2014 numa empresa da área das Tecnologias de 

Informação (TI), a Internacional Business Machines (IBM), com sede  no Parque 

das Nações, em Lisboa. Este estágio inseriu-se no plano curricular do mestrado 

em gestão de sistemas de informação do ISEG – Instituto Superior de Economia e 

Gestão. Tendo em conta os pressupostos teóricos enunciados, as características 

da empresa acolhedora e o campo de ação da área de tecnologias de informação, 
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foi definido, que o estágio debruçar-se-ia antes de mais sobre as atividades 

inerentes ao processo de descrição, análise e qualificação de funções 

desenvolvidas pelos colaboradores da empresa. Pretende-se não só assegurar as 

tarefas inerentes a este processo como, também, recolher elementos que possam 

ser articulados com as perspetivas teóricas mais atuais que defendem uma nova 

abordagem desta prática, com vista a assegurar a sua validade e efetiva aplicação 

nas empresas. De outra forma, no final do estágio pretende-se obter elementos 

que permitam concluir sobre a pertinência atual da prática da descrição e análise 

de funções para as empresas e, em particular para a IBM.   

Em termos de organização, o presente texto encontra-se estruturado em 

quatro capítulos. No primeiro é feita uma introdução da temática através de uma 

revisão bibliográfica sobre a análise de funções. No âmbito das práticas de gestão 

de recursos humanos, são apresentadas e analisadas as críticas à tradicional 

análise de funções expondo, em alternativa, novas abordagens desta prática com 

ênfase no conceito de análise do trabalho proposto por Levine & Sanchez (2007). 

É também apresentada neste capítulo, a metodologia de análise de funções 

utilizada – a entrevista. No segundo capítulo, é feita uma introdução histórica 

sobre a empresa onde o estágio foi realizado, em termos globais e em relação a 

Portugal em particular e é feita a caracterização da estrutura organizacional. O 

terceiro capítulo é dedicado à apresentação e análise dos dados obtidos. É 

realizada uma caracterização sociodemográfica e profissional dos colaboradores 

da empresa que foram entrevistados, é feita a descrição detalhada de cada uma 
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das funções, são apontados os principais aspetos positivos e negativos de cada 

uma delas e são assinalados os aspetos positivos e negativos de cada uma das 

equipas. No capítulo quatro são sugeridas algumas propostas de melhoramento. 

Para terminar são apresentadas as principais conclusões alcançadas pelo 

cruzamento da grelha teórica com as características da empresa, as atividades 

desenvolvidas e os resultados obtidos. São ainda incorporados neste trabalho 

como anexos, informações mais detalhadas sobre os aspetos positivos e 

negativos apontados por cada um dos colaboradores sobre as funções 

desempenhadas e as equipas em que estão inseridos.   
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. Análise de funções 

Depois de uma análise da literatura existente sobre o estudo de funções 

(Chiavenato, 1997; Camara et al, 2001; Sousa et al, 2006) dando especial 

importância a Portugal, é possível apercebermo-nos  que, o processo de análise 

de funções se tem centrado essencialmente na metodologia, e pouco na análise 

reflexiva sobre a sua atual pertinência perante os novos papéis e objetivos da 

Gestão de Recursos Humanos (Harvard, 2001; Fisher et al, 2003; Levine & 

Sanchez,  2007; Gomes et al, 2008). Posto isto, irei fazer uma análise crítica sobre 

a evolução da análise de funções enquanto prática de Gestão de Recursos 

Humanos (GRH) ao longo do tempo e da importância atual nos modelos modernos 

de GRH. 

Segundo Gomes et al (2008) o período de maior valor da análise do 

conteúdo do trabalho foi o Taylorismo ou Organização Científica do Trabalho 

(OCT), no início do século XX, altura em que se começaram a estandardizar, 

racionalizar e dividir as tarefas. Com o intuito de simplificar o trabalho, foram 

desenvolvidas técnicas de análise das funções de forma a decompor  os 

processos de trabalho em tarefas mais rotineiras e simples. Embora no inicio a 

razão de se utilizar esta prática tenha sido a de padronizar as tarefas e simplificar 

o trabalho de forma a aumentar a produção, é importante perceber que foi a partir 
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do Taylorismo que se iniciou o estudo de funções, assim como os métodos de 

seleção e práticas de formação e compensação com base no desempenho. 

Nas últimas décadas tem sido desenvolvido um tipo de análise, com 

especial foco nas metodologias utilizadas para se medir e perceber a natureza das 

funções, o que tem levado a que a análise do conteúdo do trabalho tenha vindo a 

perder a sua importância. Continua, no entanto a ser utilizada atualmente, 

especialmente em organizações de grandes dimensões (Levine & Sanchez, 2007).  

Na atualidade, os princípios da análise de funções têm sido severamente 

abalados e a sua utilidade na gestão do capital humano tem sido posta em causa 

devido às tendências da organização do trabalho, ou seja, a rápida obsolescência 

dos conhecimentos, a necessidade de existência de maior flexibilidade nas 

funções, o trabalho em equipa e a crescente consideração do conceito de 

competências, obrigando a uma gestão dinâmica dos recursos humanos de uma 

organização também em constante evolução (Gomes et al, 2008). 

Hoje em dia, as organizações estão em constante mudança e o trabalho 

assume um maior dinamismo, as funções são multifacetadas, mais específicas 

para cada projeto e fluídas e as responsabilidades dos colaboradores são 

maiores.  As tecnologias de informação existentes permitem alargar o campo de 

trabalho, facilitando a interação com diferentes culturas, o que exige uma maior e 

melhor capacidade de gerir possíveis conflitos (Levine & Sanchez, 2007). Alguns 

autores defendem que as atividades, posições e competências não são mais os 

princípios pelos quais se define uma função, sendo que outros autores acreditam 
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que independentemente das responsabilidades e tarefas que fazem parte de uma 

função já não serem as mesmas e que estas funções são dinâmicas, as pessoas 

continuam a ser fundamentais para o desempenho das mesmas (Levine & 

Sanchez, 2007). A continuidade da mudança do ambiente de trabalho das 

organizações e da natureza do trabalho parece ser um ponto de mútuo acordo 

entre os autores. 

Como se tem vindo a perder a centralidade de análise do conteúdo de 

trabalho, especialmente em organizações ligadas às tecnologias de informação, 

devido ao seu maior dinamismo e flexibilidade é necessário repensar as 

metodologias e propósitos de análise do conteúdo do trabalho (Gomes et al, 

2008). 

Atualmente, vivendo ainda um momento de crise, os desafios ao trabalho 

são muitos. Desde a crescente diversidade da força de trabalho, tanto a nível de 

qualificações como a nível cultural, às escassas oportunidades de carreira. É 

necessário uma atitude proativa e dinâmica por parte do titular de um determinado 

cargo/função, alargando as suas fronteiras e enriquecendo a sua função de 

maneira a aumentar a sua importância dentro da organização. 

Levine & Sanchez (2007) apresentam dois argumentos contra a tradicional 

análise de funções, sendo o primeiro o facto de ser um impedimento à inovação. A 

definição das ações que se devem realizar em determinada função limita os 

colaboradores em termos de criatividade e autonomia. O segundo é a existência 

de dúvidas sobre a qualidade dos critérios utilizados na análise de funções. Estes 
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autores defendem que os agentes envolvidos no processo criam subjetividade e 

falta de exatidão nos resultados. São portanto necessárias novas abordagens de 

análise do trabalho, que podem ser a formulação de novas metodologias que 

estejam mais de acordo com a nova realidade e necessidades das organizações 

ou apenas uma adaptação das metodologias tradicionais (Harvard, 2001; Levine & 

Sanchez, 2007). 

As novas perspetivas de análise do trabalho focam-se mais na ligação entre 

os colaboradores e as funções que desempenham e na relação entre as 

expetativas de empregadores e trabalhadores (Harvard, 2001). É necessário 

efetuar o cálculo do custo-benefício relativo a este processo de análise de funções 

e garantir que é um investimento positivo para a organização. Fisher et al (2003) 

defendem que para tal é necessário assegurar que os objetivos iniciais são 

atingidos, que todos os intervenientes aceitam a realização do processo, que  a 

quantidade de informação necessária foi bem definida, que os métodos utilizados 

asseguram a exatidão dos resultados, que os métodos são versáteis, isto é, 

podem ser utilizados em diferentes funções, que é possível efetuar a 

estandardização e comparação dos resultados obtidos com os obtidos por 

diferentes métodos, que as pessoas que irão efetuá-lo possuem os conhecimentos 

necessários, que se tem o tempo para o desenvolvimento e conclusão deste 

processo e que os custos foram bem definidos. 

Levine & Sanchez (2007) apresentam uma nova abordagem de análise do 

conteúdo do trabalho assente em cinco aspetos essenciais: o tipo de informação, 



Sara Ribeiro Cunha            Levantamento e análise das funções dos colaboradores de uma empresa             8 
                                              prestadora de serviços de outsourcing de tecnologias de informação  

 

8 

 

as fontes de informação, os métodos de recolha de informação, os níveis 

/unidades de análise e a gestão da informação. 

Tipo de informação: os autores consideram insuficiente realizar-se uma 

análise de cada função isoladamente e defendem um estudo de todo o processo 

de trabalho em que a função está inserida tendo em atenção o facto dos 

colaboradores serem cada vez mais team players. Propõem também a inclusão de 

informações sobre aspetos de carácter pessoal, ou seja, uma forma de estudar as 

competências associadas ao desempenho da função. Outro aspeto que 

consideram importante é alterar as escalas de quantificação do trabalho utilizadas, 

isto é, quando por exemplo se efetua a recolha de informação sobre as funções 

core e as que podem ser externalizadas em prol das escalas tradicionais com 

base no tempo despendido em cada atividade; 

Fontes de informação: as análises tradicionais tinham como principal fonte 

de informação os detentores da função, com posterior supervisão das suas 

chefias, contudo os novos padrões do trabalho exigem um maior cuidado na 

seleção de fontes. Levine & Sanchez (2007) consideram que é necessário efetuar 

um alargamento das fontes de informação a intervenientes no processo de 

trabalho em que a função esta inserida, destacando a participação de clientes por 

via de focus groups. Caso seja uma nova função, deve ser recolhida informação 

de colaboradores de outras áreas da organização com as quais a nova função irá 

interagir. Os autores consideram ainda que se deve apostar em simulações por 
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computador para desenhar a futura função e para recolher indicadores quanto aos 

atributos necessários para o seu desempenho; 

Métodos de recolha de informação: Levine & Sanchez (2007) defendem a 

importância que os desenvolvimentos na área tecnológica têm tido na altura de 

recolha de informação, destacando a importância da monitorização eletrónica do 

desempenho em call centers, por exemplo (número de chamadas atendidas, 

duração da chamada, etc.), da qual se recolhe informação mais objetiva. 

Salientam ainda o facto de os métodos tradicionais das entrevistas e inquéritos 

poderem agora ser realizados com recurso à tecnologia, diminuindo os custos 

associados à mesma, ainda que não neguem as desvantagens de não existir um 

contacto presencial. Salientam também a importância de se efetuar uma recolha 

de informação subjetiva sobre a função por via da experiência de trabalho do 

ocupante da função, destacando a importância das emoções envolvidas no 

desempenho da função o que só poderá ser aferido por via de entrevistas 

presenciais, por exemplo. Os autores também consideram importante a aposta em 

simulações de computador enquanto fonte de informação, referindo ser importante 

efetuarem-se brainstormings e simulações de cenários que reflitam o ambiente de 

uma nova função (ainda que esta tecnologia esteja ainda em desenvolvimento); 

Níveis/unidades de análise: devido à crescente complexidade do trabalho, 

Levine & Sanchez (2007) defendem que se deve efetuar uma análise diferente em 

função do nível/ unidade em análise, sendo que a validade da sua análise irá 

depender dos níveis ou unidades de análise considerados. Consideram que 



Sara Ribeiro Cunha            Levantamento e análise das funções dos colaboradores de uma empresa             10 
                                              prestadora de serviços de outsourcing de tecnologias de informação  

 

10 

 

devem ser adotados métodos diferentes se se tratar de uma análise do 

desempenho individual ou, por outro lado, do desempenho de uma equipa de 

trabalho, o que poderá ser conseguido através de dicionários de competências; 

Gestão da informação: a divulgação dos resultados obtidos por via dos 

meios mais adequados e a utilização de sistemas de armazenamento seguros são 

aspetos considerados muito importantes para uma boa análise do trabalho. 

Levine & Sanchez (2007) alertam para a necessidade existente nos dias de 

hoje para que se faça uma análise sistémica das funções, ou seja, uma análise 

integrada do trabalho e não apenas das funções. Segundo Gomes et al (2008) a 

realização de análise do trabalho possui um grande contributo para a organização, 

especialmente se for inserida num contexto de análise de processos (workflows).  

Pode-se verificar que a análise das funções consiste, hoje em dia assim 

como no passado, num estudo multidisciplinar que, pela sua utilidade, interessa a 

especialistas de atividades bem diversificadas, sendo por isso uma técnica com 

uma ampla gama de aplicações e que é basilar para o desenvolvimento das 

organizações e do seu processo produtivo. 

1.2. Metodologias de análise de funções 

Para se efetuar a descrição e análise das funções dos colaboradores de 

uma empresa podem ser utilizados um ou vários métodos. Neste caso, o método 

utilizado foi a entrevista, que será descrito em seguida. 
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A entrevista consiste na recolha de dados relativamente à função que se 

pretende analisar, através de uma interação direta e verbal entre o analista e o 

colaborador que realiza determinada função. As principais vantagens da utilização 

deste método são a possibilidade de se aplicar a qualquer situação e a qualidade 

e fiabilidade da informação recolhida, pois é possível ao analista esclarecer 

dúvidas que surjam durante a entrevista. No entanto, também existem 

desvantagens, como é o caso da possível confusão entre os fatos e as opiniões, a 

influência de ideias pré-concebidas por parte do analista, a possibilidade de 

existirem dificuldades no diálogo devido ao desconhecimento das tarefas por parte 

do analista e possível subjetividade na avaliação de atitudes e gestos (Machado et 

al, 2014). 
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2. ENQUADRAMENTO DO ESTÁGIO 

2.1. Apresentação da empresa: IBM 

A IBM é uma das poucas empresas da área das tecnologias de informação 

(TI) existentes atualmente com origens que remontam ao século XIX. O seu 

principal negócio é a produção e venda de produtos de Hardware e Software, 

consultoria em áreas como a nanotecnologia e exploração do mainframe. Além de 

oferecer outros serviços de infraestrutura, web hosting e gestão de contratos de 

outsourcing, componente muito expressiva em Portugal, assumindo a gestão da 

infraestrutura que suporta os sistemas de informação dos maiores bancos com 

sede em Portugal. 

Em 1888, Herman Hollerith, um filho de imigrantes alemães, fundou a 

Tabulating Machine Company (TMC), em Nova York para fabricar máquinas de 

registo automático de cartões perfurados. Depois de uma fusão com outras 

empresas que produziam, entre outros, balanças e dispositivos de gravação do 

tempo, a Computing Tabulating Recording (CTR) foi fundada em 1911 e 

renomeada International Business Machines (IBM) em 1924. De 1914 até um ano 

antes de morrer, em 1956, Thomas J. Watson, chefiou a empresa e estabeleceu 

uma cultura extraordinária que foi caracterizada em particular por uma forte 

orientação para as vendas. Como resultado do desenvolvimento das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC), no decorrer dos últimos 50 anos, a IBM 



Sara Ribeiro Cunha            Levantamento e análise das funções dos colaboradores de uma empresa             13 
                                              prestadora de serviços de outsourcing de tecnologias de informação  

 

13 

 

sofreu transformações fundamentais no modelo de negócio, na organização e na 

cultura empresarial. (Martin & Neus, 2009). 

Em 1956, Thomas Watson, Jr., assumiu o lugar de seu pai como CEO 

(Chief Executive Officer). Durante esse período foi desenvolvida a primeira família 

de mainframes compatíveis, o System 360, que foi divulgado em 1964. A grande 

novidade do System 360 foi a separação da arquitetura e do produto, levando ao 

surgimento de um sistema de computador modular e escalável, que podia ser 

utilizado tanto para aplicações científicas como para aplicações comerciais, e 

combinava as opções das diferentes e especializadas arquiteturas de 

computadores anteriores numa arquitetura uniforme, baseada num sistema 

modular de circuitos integrados. O modelo de negócio da IBM foi construído em 

torno dos mainframes (Davis et al, 1964).  

A inovação do system 360 também teve consequências para a cultura 

corporativa da IBM. Valores como "excelência em tudo que fazemos", "respeito 

pelo indivíduo" e "excelente serviço ao cliente" foram firmemente incorporados na 

organização. Ao longo de um período de 30 anos, esses valores - também 

impulsionado pelo sucesso comercial da arquitetura de mainframe – 

manifestaram-se ainda mais fortemente na cultura corporativa e nas estruturas 

formais da IBM.  

As inovações em TIC, tais como o desenvolvimento de computadores 

pessoais, o estabelecimento de padrões abertos e o conceito de arquiteturas 

cliente-servidor, levaram a um declínio progressivo da importância dos 
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mainframes. O resultado de médio prazo foi a mais grave crise da história da IBM. 

Em 1992, foi reportado um prejuízo de $ 5 biliões (Burgess, 1993). Lou Gerstner, 

que assumiu como CEO em 1993,  percebeu que a chave para retirar a empresa 

desta crise residia na necessidade de mudança do seu modelo de negócios. 

Transformou a organização numa unidade de negócios com foco na satisfação 

das necessidades dos clientes. No final de 2002, a aquisição da 

PriceWaterhouseCoopers Consulting (PwCC), uma das maiores organizações de 

serviços profissionais, com cerca de 30.000 funcionários em todo o mundo, foi 

mais um passo importante para esta transformação. Durante esta fase, a IBM 

transformou-se na maior empresa de serviços de TI do mundo. 

Sam Palmisano, que assumiu como CEO em janeiro de 2003, iniciou uma 

renovação da cultura corporativa e do modelo de negócios, para se adequar a 

uma empresa orientada a serviços. Foram estabelecidos novos valores, 

elaborados em cooperação com todos os seus funcionários: "dedicação ao 

sucesso de cada cliente", "inovação que importa - para a nossa empresa e para o 

mundo", e "confiança e responsabilidade pessoal em todos os relacionamentos ". 

Mantendo o compromisso da IBM com a responsabilidade social corporativa, foi 

lançada, em 2008, a Green IBM, uma campanha favorável ao meio ambiente e de 

baixo consumo de energia das TIC (Jetter & Neus, 2009). 

Em dezembro de 2004, a IBM concluiu as negociações para vender a 

divisão de computadores pessoais ao grupo chinês Lenovo. Junto com a divisão 

de PCs (Personal Computers), Lenovo recebeu cerca de 10 mil funcionários da 
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IBM e o direito de uso da marca IBM Thinkpad por cinco anos. Em 2009, a IBM 

adquiriu a empresa de software SPSS Inc. e em 2011 o super sistema cognitivo 

Watson venceu o famoso concurso norte-americano Jeopardy. A sua capacidade 

analítica tem aplicação em indústrias como a banca e a saúde. 

2.1.2. A IBM em Portugal 

De um modo geral, podemos dizer que os cinco eventos mais importantes 

da história da empresa em Portugal são: 

1948 - Instalação da primeira fábrica de cartões mecanográficos, na Rua 

Leite de Vasconcelos, em Lisboa. Este foi o ponto de partida para a assinatura de 

vários contratos com empresas de referência como as Companhias Reunidas de 

Gás e Eletricidade, A Companhia de Carris de Ferro de Lisboa ou The Anglo 

Portuguese Telephone Company, por exemplo.  

Anos 80 - A Companhia IBM Portugal possibilita a ligação das 

Universidades e Centros de Investigação portugueses à Rede EARN (European 

Academic and Research Network), a qual permite um contacto estreito entre 

investigadores de toda a Europa.  

1990 - É instituído o Prémio Científico, que visa distinguir trabalhos de 

elevado mérito de investigação científica nas áreas das Tecnologias da 

Informação. 
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Julho de 2006 - Criação da BTO (Business Transformation Outsourcing), 

em Braga: um centro internacional de referência na prestação de serviços a 

clientes internacionais. Atualmente conta já com 400 colaboradores, jovens 

licenciados selecionados em universidades do norte. 

Abril de 2010 - Criação do Centro de Estudos Avançados (CAS), em 

parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O CAS, que 

beneficia da ligação a uma rede alargada de investigadores e cientistas dos 

laboratórios de investigação da IBM, tem como missão o desenvolvimento de 

soluções inovadoras nas áreas da energia, transportes e cidades inteligentes, com 

aplicação nacional ou internacional. 

2.2. Estrutura organizacional 

A IBM Portugal encontra-se atualmente a implementar um processo de 

reestruturação da sua estrutura organizacional. Pretende-se passar de uma 

estrutura que até agora estava organizada por competências, para uma estrutura 

organizada por clientes, de forma a aumentar a proximidade das equipas técnicas 

ao cliente e para que as especificidades possam ser melhor conhecidas.  

Esta nova estrutura organizacional tem como objetivo principal aumentar a 

profundidade do conhecimento que as equipas possuem de cada cliente em 

particular, ou seja, ao diminuir o âmbito das competências pressupõe-se que será 

possível aprofundar o conhecimento do que cada cliente valoriza e pretende. 

Outro objetivo é também a otimização dos custos. 
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2.2.2. Depois da reestruturação  
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Ilustração 2 - Organigrama da IBM Portugal depois da reestruturação (adaptado de documentação interna da 
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

3.1. Caracterização sociodemográfica e profissional 

Para se efetuar o levantamento das funções dos colaboradores de uma 

empresa prestadora de serviços de outsourcing de IT (Information Technology)– a 

IBM – foram efetuadas entrevistas a colaboradores desta empresa. As entrevistas 

foram realizadas a uma amostra de 33 colaboradores. 

Como se pode verificar pela análise da ilustração 5, a grande maioria dos 

colaboradores a quem foi efetuada entrevista são do sexo masculino, com uma 

percentagem de 71%. 

 

Ilustração 5 – Caracterização da Amostra por Género 

71% 

29% 

Género 

Masculino

Feminino
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Em termos etários, como se pode constatar com a observação da ilustração 

6, a maioria dos colaboradores da amostra, 44%, possuem entre 35 e 40 anos e o 

colaborador mais jovem entrevistado tem 35 anos. 

 

Ilustração 6 – Caracterização da Amostra por Faixa Etária 

Pode-se verificar pela análise da ilustração 7, que em relação à amostra de 

colaboradores entrevistados, existe uma maior percentagem (50%) de 

colaboradores com o nível 6 do European Qualifications Framework (EQF), 

licenciatura, em áreas como a informática de gestão, a engenharia eletrotécnica, a 

engenharia informática, as ciências de comunicação, a economia, a gestão e as 

matemáticas aplicadas. Com o nível 7 do EQF, mestrado, existe uma 

percentagem de 9% da amostra, nas áreas de engenharia de sistemas, 

engenharia  informática e matemática aplicada. Um colaborador (3% da amostra) 

possui uma pós-graduação em sistemas de informação. Os restantes 38% dos 
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colaboradores entrevistados possuem habilitações académicas ao nível do ensino 

secundário. 

 

 

Ilustração 7 - Caracterização da Amostra por Habilitações Académicas 

Os colaboradores da IBM têm proveniências diferentes. Podemos verificar, 

pela observação da ilustração 8, que 62% dos colaboradores entrevistados 
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outsourcing e 12% são subcontratados. 
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Ilustração 8 – Caracterização da Amostra por Vínculo Laboral  
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3.3 Descrição detalhada da função desempenhada 

DIRETOR 

Diretor Mainframe 

As suas tarefas, a um nível diário, focam-se na gestão de equipas, no 

controle dos principais incidentes e no desenvolvimento de novas soluções. Em 

termos semanais participa em reuniões de acompanhamento de situações diárias 

de cada equipa e uma vez por mês participa em reuniões de equipa para 

elaboração de estratégias. 

Diretor Distribuídos 

As tarefas diárias passam pelo controlo de indicadores e tomada de ações 

em relação a esses indicadores, o seguimento de projetos e iniciativas e a análise 

de situações críticas (incidentes e reclamações). Uma vez por semana realiza 

tarefas de reorganização e melhoria contínua, faz o seguimento dos vários clientes 

e resolve questões de recursos humanos (entrada e saída de pessoas). A nível 

mensal é efetuado um controlo financeiro. 

MANAGER 

Nos distribuídos existem os managers das pools D1 e D2. Ambos os 

managers possuem como principais tarefas diárias a gestão do tempo e 

prioridades dentro das equipas técnicas, a coordenação de reuniões, a 

aprovações de Recursos Humanos (RH) e processos IBM, atividades de 
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compliance e acompanhamento das diversas métricas dos contratos. Em termos 

semanais existem as reuniões de gestão com os team leaders das equipas e as 

reuniões de acompanhamento com os core team dos contratos (clientes). Uma 

vez por mês coordenam reuniões com toda a população (todos os colaboradores 

de cada uma das equipas) e efetuam tarefas de formação dos team leaders. 

O manager da pool M1A de Mainframe tem como principais tarefas diárias 

a resposta a emails dos core teams (clientes e técnicos), a divulgação de emails 

de formação para os vários técnicos, reuniões de coordenação de projetos e 

equipas e elaboração de reportings de RH e técnicos. Uma vez por semana 

participa em reuniões de coordenação, realiza a verificação das investigações em 

curso na equipa e faz a verificação das métricas da semana.  

ADMINISTRADOR DE BASES DE DADOS 

As principais tarefas diárias de um administrador de bases de dados 

passam pela realização de testes de produtos, suporte aos produtos e aos 

utilizadores, definição de requisitos para implementação de projetos, resolução de 

problemas /incidentes (ongoing), realização de atividades de prevenção, 

renovação tecnológica e a  manutenção das bases de dados.  

As tarefas do administrador de bases de dados passam também por 

reuniões semanais de ongoing e projeto. Nestas reuniões são definidas as tasks 

em atraso e é analisado o que as equipas podem fazer e o que o cliente quer para 
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posterior transmissão da informação à equipa. Uma vez por semana também são 

realizadas tarefas de análise de performance. 

TEAM LEADER 

Os team leaders das equipas de Unix e Intel das pools D1 e D2 têm como 

principais tarefas diárias o seguimento de projetos em curso, o acompanhamento 

de situações de ongoing (incidentes que ocorram, tarefas de segurança que 

estejam em atraso na equipa, respostas que estejam a aguardar de outras 

equipas),   o planeamento e a gestão técnica, a resolução de problemas, o 

desenho de soluções e a resposta às solicitações dos clientes e internas. 

Uma vez por semana os team leaders realizam atividades de gestão e de 

controlo das atividades, da eficiência e da produtividade da equipa, atividades de 

reporting, coordenam reuniões de acompanhamento de assuntos, problemas e 

alterações com o cliente e com elementos da equipa, fazem a definição do âmbito 

de novos projetos e participam em reuniões com o manager, outros team leaders 

e os dispatchers. 

Em termos mensais as principais tarefas são de avaliação da performance 

da equipa, acompanhamento de auditorias internas, definição de políticas de back-

up,  elaboração de documentação técnica de apoio à decisão entre optar por uma 

solução técnica ou outra e realização de medição da satisfação do cliente. 

A principal tarefa diária do team leader da equipa de operações de sistema 

de distribuídos é a gestão do trabalho diário da equipa e é também o responsável 
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pelo processo de backups de todos os clientes da IBM. Semanalmente participa 

em reuniões com a equipa de gestão de serviço de todos os clientes e uma vez 

por mês elabora os relatórios de serviços acordados com os clientes e participa 

nas reuniões com a gestão de serviço das várias contas. 

O team leader da equipa de SMI (System Management Integration) realiza 

diariamente atividades de compliance, atividades de inventário do software e 

hardware e a elaboração de reportings. As tarefas semanais são de configuração 

e implementação de projetos e uma vez por mês realiza tarefas de análise de 

reportings. 

As tarefas diárias do team leader da equipa de after care & SMI são 

essencialmente de gestão de recursos humanos e gestão de temas, assuntos e 

problemas. 

DISPATCHER  

As tarefas diárias do dispatcher são a receção, pelas diferentes tools 

(email, chat interno ou telefone), dos pedidos de serviço de todos os clientes e 

também dos pedidos internos da IBM, o envio das work orders (distribuição dos 

pedidos pelos diferentes técnicos da equipa para tratar), o apoio na análise de 

métricas, a gestão dos técnicos, a gestão das expectativas dos chefes, a 

elaboração de relatórios diários e reuniões com o chefe e Account Focal's (AF's) 

de cada cliente. 
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Semanalmente o dispatcher participa em reuniões de equipa para análise 

de métricas e elabora o preenchimento da carga horária de cada técnico 

(availability). Uma vez por mês participa em reuniões com a equipa toda (incluindo 

técnicos). 

PROJECT MANAGER 

Um project manager tem como principais tarefas diárias a definição, o 

controle e o seguimento de planos, efetuar a comunicação dentro da equipa e com 

o cliente (mails, reuniões e documentação), realizar a definição e gestão de novos 

projetos e efetuar a gestão, o acompanhamento e o seguimento das equipas. 

Semanalmente efetua atividades de reporting, formação, controle semanal 

com os clientes, revisões de planos e gestão de custos. Uma vez por mês realiza 

atividades de reporting e efetua o pontos de situação com o cliente. 

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS 

As principais tarefas diárias dos administradores de sistemas são a gestão 

do dia-a-dia da conta de cada cliente (pedidos, pedidos urgentes), a realização de 

atividades de controle, a determinação e resolução de problemas, a gestão de 

projetos de implementação de sistemas e a administração desses sistemas. 

Semanalmente são realizadas reuniões do ponto de situação e reuniões de 

arquitetura de projetos. Uma vez por mês realiza atividades de compliance.   
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DELIVERY PROJECT EXECUTIVE (DPE) / PROJECT EXECUTIVE (PE) 

As tarefas diárias do DPE / PE passam por garantir o delivery do contrato 

(tendo sempre em conta a satisfação do cliente), manter o controle de reuniões 

com o cliente e fazer o trânsito da opinião do cliente para a equipa de delivery. 

Semanalmente  coordenam reuniões de contato com as equipas técnicas 

(reuniões de seguimento). E uma vez por mês reuniões com o cliente. 

SERVICE MANAGER 

As principais tarefas diárias de um service manager são o 

acompanhamento dos projetos, de incidentes e problemas, facultar o suporte 

necessário quer às equipas técnicas de diagnóstico quer às equipas externas, 

efetuar toda a comunicação de compliance com o cliente, verificar a qualidade dos 

processos, realizar a gestão do risco (quer com o cliente quer a nível interno), a  

gestão de alterações e responder a pedidos do cliente. Semanalmente participa 

em reuniões com o cliente, reuniões de acompanhamento com a equipa, 

apresenta o ponto de situação dos problemas / incidentes em curso, realiza o 

reporting da eficiência e intervém em reuniões quinzenais de compliance. 

Mensalmente efetua atividades de reporting de KPI’s (Key Performance Indicators) 

e de reporting de métricas do relatório de serviço. 
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ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUTURAS DE VMWARE  

As tarefas do gestor de infraestruturas de Vmware são essencialmente de 

receber os pedidos dos clientes e efetuar a resolução dos problemas. Uma 

infraestrutura de Vmware permite criar máquinas virtuais. 

ADMINISTRADOR DE MIDLLEWARE 

Um administrador de midlleware tem como principais tarefas o suporte ao 

ongoing dos vários produtos/clientes, a participação em projetos, a realização de 

processos de compliance / segurança (notificação ao cliente) e a resolução de 

problemas. 

3.4 Aspetos positivos e negativos da função desempenhada 

Nas funções de diretor, manager e team leader os principais aspetos 

positivos apontados foram o desafio constante e o gosto pela área. Em termos 

negativos, o excesso de burocracia, a carga horária e a dificuldade em gerir 

pessoas de diferentes origens (IBM/ outsourcing / subcontratados). Nas funções 

de administrador de sistemas e de bases de dados os aspetos positivos são 

essencialmente a componente técnica e o acesso à tecnologia mais evoluída e o 

interesse pela área. Os aspetos negativos apontados foram a carga de trabalho, a 

burocracia e a carga administrativa. Os colaboradores que desempenham as 

funções de project manager, service manager e dispatcher consideram como 

principais pontos negativos do desempenho da sua função a pressão e o grande 
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volume de trabalho. (para informação mais detalhada sobre os aspetos positivos e 

negativos de cada uma das funções ver anexo I).  

3.5 Aspetos positivos e negativos da equipa 

Em relação às equipas os principais aspetos positivos apontados foram o 

espírito de equipa, o bom relacionamento entre os membros, o profissionalismo e 

a excelente capacidade técnica. Na equipa de mainframe o principal aspeto 

negativo identificado foi a média etária elevada da equipa. Relativamente às 

restantes equipas, vários colaboradores afirmaram não existirem quaisquer 

aspetos negativos, enquanto outros apontaram aspetos como a pequena 

dimensão das equipas para o volume de trabalho existente e a heterogeneidade 

cultural e contratual. 
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4. PROPOSTAS DE MELHORAMENTO 

Depois de analisadas as funções desempenhadas pelos colaboradores da 

empresa, e considerando os aspetos negativos apontados para cada uma das 

funções e em relação a cada equipa, serão apresentadas algumas propostas de 

melhoramento. 

Um aspeto que seria importante melhorar é a comunicação entre as 

diferentes equipas. Seria produtivo aumentar a interação entre os vários 

elementos das diferentes equipas. Outro aspeto importante que poderia ser 

melhorado é em relação aos procedimentos e as especificações dos processos. A 

produtividade pode ser aumentada efetuando-se um maior detalhe dos 

procedimentos a realizar e uma uniformização desses procedimentos. 

 Uma vez que vários colaboradores apontaram o facto de as equipas serem 

demasiado pequenas para a quantidade de trabalho existente seria aconselhável 

ponderar a hipótese de se contratar mais recursos humanos, em especial 

colaboradores mais jovens, uma vez que um dos aspetos negativos apontados às 

equipas foi o facto de a média etária dos colaboradores ser elevada. 

Por último considera-se também um fator de possível melhoria o  

aperfeiçoamento do know-how de algumas das ferramentas IBM. 
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Conclusões 

A realização deste estágio foi muito gratificante. Revelou-se uma excelente 

oportunidade de aprendizagem e consolidação dos conhecimentos adquiridos 

durante o percurso académico. A integração no contexto real de trabalho 

possibilitou um contacto real com alguns dos conteúdos abordados durante a 

frequência do Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação. Adicionalmente, 

todas as atividades desenvolvidas permitiram adquirir experiência profissional, 

nomeadamente sobre as temáticas aqui abordadas.  

O balanço final relativamente ao trabalho desenvolvido durante o período 

de estágio é bastante positivo. Foi possível efetuar todas as atividades previstas 

no plano de estágio e desenvolver uma análise detalhada das funções 

desempenhadas pelos colaboradores da empresa prestadora de serviços de 

outsourcing de IT em que o estágio foi realizado – a IBM. 

A análise de funções é considerada a espinha dorsal da gestão de recursos 

humanos. Com efeito, o sucesso de um recrutamento e seleção depende muito da 

qualidade da análise de funções. Não deve existir recrutamento sem definição da 

função, pois a definição da função permite definir a necessidade e os critérios de 

recrutamento. É também necessária para apresentar a função aos candidatos e 

para a integração da pessoa que for selecionada. A análise da função deve estar o 

mais próximo possível da realidade, diminuindo o risco de insatisfação do 

trabalhador por não vir a desempenhar as tarefas previstas inicialmente.  
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Ao nível da formação e desenvolvimento, uma análise correta das funções 

ajuda a estabelecer as necessidades de formação profissional por parte dos 

trabalhadores em cada posto de trabalho. Se o tipo de exigências que se colocam 

numa função for conhecido à priori, será possível estabelecer as necessidades 

formativas dos seus titulares.  

O conhecimento das várias tarefas necessárias para o desempenho de 

uma função resultante da análise de funções, possibilita uma classificação clara e 

precisa de cada trabalhador na sua categoria profissional. Em suma, a análise de 

função é, na essência, um processo de geração de informação sobre o trabalho 

realizado numa organização. 

Concluindo, esta realidade permitiu uma aplicação direta e eficaz dos 

conhecimentos adquiridos ao longo desta fase do percurso académico. A 

exigência requerida neste estágio foi fundamental para o desenvolvimento tanto a 

nível pessoal quer a nível profissional.   
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Anexos 

Anexo I : Aspetos positivos e negativos da função desempenhada 

Diretores: 

 Positivo Negativo 

Diretor 

Distribuídos 

 

- as pessoas, ou seja, o 

ambiente de trabalho 

acolhedor;  

- desafio constante; 

- companhia global/ 

estruturada. 

- desafio constante (por vezes 

o planeamento fica para 

segundo plano);  

- companhia global (a 

dimensão local é diluída); 

- o negócio em que se está 

inserido (existe uma pressão 

para que as coisas sejam feitas 

rapidamente, o que diminui a 

qualidade do serviço). 

Diretor 

Mainframe 

 

- diversificação. - excesso de burocracia; 

- muitos pedidos repetidos por 

vias diferentes. 
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Managers: 

 Positivo Negativo 

Manager 

M1  

 

- desafiante;  

- requer muita interação 

humana; 

- constante mudança. 

- muita burocracia; 

- constante mudança. 

Manager 

D1  

- coordenar pessoas para um 

objetivo comum. 

- agregar numa mesma equipa 

pessoas com origem diversa 

(IBM / outsourcing / 

subcontratados). 

Manager 

D2  

 

- abrangência global dentro da 

estrutura de outsourcing;  

- trabalhar próximo das equipas; 

- ser um interface com os 

clientes, que permite uma 

perceção das necessidades 

destes. 

- pressão em termos de volume 

de trabalho;  

- dificuldade de comunicação 

entre as equipas; 

- dificuldade em fazer a gestão 

de carreiras e expectativas das 

pessoas (IBM / 

subcontratados...). 
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Team leaders: 

 Positivo Negativo  

Operação 

de 

Sistemas  

- coordenação de RH;  

- capacidade de inovação; 

- contributo para a satisfação 

dos clientes. 

- não existem. 

After Care 

& SMI  

 

- aliciante do ponto de vista 

técnico. 

- carga horária. 

SMI  - gosto pela área; 

- interação com as equipas. 

- carga de trabalho; 

- disponibilidade. 

D2 Unix    - gosto pela uniformização de 

procedimentos. 

- gerir as expectativas das 

pessoas e derrubar as barreiras 

que existem atualmente. 

D2 Intel   - desafio de gerir equipas 

técnicas com limitação de 

recursos e limitações 

contratuais; 

- stress. 
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- gestão de expectativas (tanto 

internas à equipa como com as 

equipas que têm de interagir). 

D1 Unix   - gestão de RH (possibilidade de 

potenciar o crescimento dos 

profissionais);  

- o contacto com os clientes e a 

oportunidade de identificar 

pontos de melhoria com reflexo 

de um melhor desempenho do 

seu negócio e ter oportunidade 

de observar as melhorias e a 

satisfação do cliente. 

- trabalhar com prazos 

apertados pela pressão dos 

negócios dos clientes que 

necessitam de ser cumpridos;  

- balancear o trabalho e a vida 

pessoal (Work Life Balance); 

- necessidade de fazer 

intervenções fora de hora / fim-

de-semana e trabalho regular 

em regime de prevenção para 

não indisponibilizar o serviço ao 

cliente. 

D1 

Intel 

 

- diversidade de tarefas; 

- interesse pela tecnologia 

(desafios interessantes); 

- relação com os clientes. 

- falta de horário de trabalho 

(trabalho à noite e fim-de-

semana); 

- stress. 
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Delivery Project Executive (DPE) / Project Executive (PE): 

Positivo Negativo 

- contacto com outras realidades que 

não só IBM (realidade dos clientes). 

- uma certa distância do cliente e ao 

mesmo tempo também da própria IBM. 

 

Administrador de sistemas: 

 Positivo Negativo 

Unix D1 - trabalhar com equipamento 

avançado e sofisticado (acesso 

à tecnologia mais evoluída); 

-  acesso a muita informação 

técnica. 

- dificuldade de organização de 

trabalho (devido a constantes 

pedidos de clientes). 

Intel D1 - interação com o cliente e falar 

com pessoas para resolver os 

problemas. 

- não poder falar com o cliente, 

sendo assim difícil de perceber 

as suas dificuldades. 

Unix D2 - interesse pela área. - burocracia associada à 

dimensão da empresa. 

Intel D2 - interesse pela área. - sobrecarga de trabalho (falta 

de pessoal). 
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Administradores de bases de dados: 

Positivo Negativo 

- gosto pelo que faz. - carga horária. 

- contribuir para melhoria de 

processos. 

- alguma dificuldade de satisfazer 

alguns pedidos do cliente; 

- muita carga administrativa. 

- forte componente técnica. - alguma desorganização a nível de 

procedimentos. 

- gosto pelo que faz. - carga de trabalho elevada; 

- por vezes alguma pressão. 

 

Project managers 

Positivo Negativo 

- diversidade de clientes e funções; - 

qualidade das equipas. 

- carga horária;  

- pressão; 

- alguma descoordenação. 
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- função muito independente e 

autónoma;  

- carreira muito bem definida, muito 

abrangente; 

- progressão na carreira, muito para 

aprender e adaptação ao seu perfil. 

- não existem. 

 

 

Service managers 

Positivo Negativo 

- alargar os conhecimentos em termos 

informáticos; 

- estabelecer relações mais fortes 

interpessoais. 

- rotineiro. 

- interação com muita gente; 

- possibilidade de melhorar os 

processos existentes; 

- contacto com o cliente. 

- falta de empowerment;  

- dificuldade na gestão das tarefas de 

ongoing (atrasos, dificuldade de estar 

em dia); 

- dificuldade de trabalhar com equipas 
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que não estão alocadas 100% à conta. 

- garantir a qualidade do serviço;  

- satisfação do cliente e compliance. 

- muitas horas de trabalho; 

- por vezes os resultados não são 

visíveis. 

- abrangência da área de atividades; 

- relacionamento interno e externo. 

- disponibilidade. 

 

Gestor de infraestrutura de VMware  

Positivo Negativo 

- possibilidade de resolução de 

problemas. 

- não existem. 

 

Dispatcher  

 Positivo Negativo 

D1    - conhecer um pouco de tudo 

(diferentes áreas). 

- muita pressão. 

D1   - conhecimento mais 

abrangente do funcionamento 

- não é um cargo técnico (não 

contribui para aprendizagem / 
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das várias áreas;  

- contactos muito diversificados; 

- estabilidade de horários. 

currículo técnico). 

D2  - desafio constante; 

- responsabilidade; 

- função muito central. 

- muita pressão; 

- grande volume de trabalho 

(pedidos do cliente) para a 

quantidade de técnicos; 
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Anexo II : Aspetos positivos e negativos da equipa 

Equipa Mainframe  

 Positivo Negativo 

Geral  - bastante experiente e 

diversificada. 

- média etária elevada. 

Geral   - qualidade técnica. - falta de trabalho em equipa. 

Equipa M1  

 

- facilmente motivável para 

alguns desafios e trabalhadora. 

- população envelhecida; 

- suscetível aos requisitos 

burocráticos. 

 

Equipa Delivery  

 Positivo Negativo 

Geral    - organização matricial, ou seja, 

interação horizontal, sendo fácil 

de chegar às pessoas. 

- gigantismo da organização 

(devido à organização matricial 

que leva a algum anarquismo). 

Geral  - pessoas profissionais, com 

bastante autonomia;  

- capacidade de analisar e 

- pessoas com termos e 

condições diferentes, não se 

regem todos pelos mesmo 

Recursos Humanos (existem os 
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resolver as questões em 

conjunto, mesmo com a 

pressão existente; 

- grande flexibilidade e 

adaptabilidade. 

IBM, subcontratados e 

afiliados). 

Equipa D1  - equipa sénior (com 

experiência). 

- abstração necessária da 

equipa local para atingir um 

bem maior. 

Equipa D1  

Unix   

- espírito de equipa que permite 

ultrapassar situações críticas 

através por vezes de sacrifício 

de alguns (confiança mútua);  

- elementos com sentido de 

responsabilidade e 

preocupação em prestar um 

bom serviço ao cliente. 

- alguns colaboradores não têm 

espírito de equipa; 

- algumas pessoas têm uma 

vertente muito técnica, o que 

dificulta a relação com o cliente 

(falta de bom senso no que 

dizem e escrevem para o cliente 

interno e externo);  

- equipa de dimensão reduzida. 

Equipa D1  

Unix   

- nível de formação elevado; 

- bom relacionamento. 

- equipa de dimensão reduzida. 
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Equipa D1  

Unix   

- boa relação entre os 

membros; 

- desenvolvimento técnico em 

várias plataformas. 

- equipa de dimensão reduzida. 

Equipa D1  

Intel 

- interajuda; 

- troca de experiências; 

- espírito de equipa. 

- não existem. 

Equipa D1  

Intel 

- profissionalismo; 

- competência; 

- diversidade. 

- falta de trabalho em equipa; 

- desmotivação. 

Equipa D2  

Geral   

- disponibilidade; 

- capacidade técnica; 

- aproximação ao cliente. 

- volume de trabalho versus 

recursos humanos (equipas 

pequenas). 

Equipa D2  

Unix 

- diversidade de pessoas. - diversidade de pessoas; 

- feitio de algumas pessoas. 

Equipa D2  

Intel 

- excelente capacidade técnica;  

- cultura de equipa 

 - alguma tensão. 
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implementada;  

- camaradagem e entreajuda;  

- baixo nível de medo. 

Equipa D2  

Intel 

- boas relações interpessoais; 

- trabalho em equipa. 

- heterogeneidade cultural e 

contractual o que coloca 

desafios. 

 

Base & Realise Management 

Positivo Negativo 

- boa relação; 

- bom funcionamento. 

- não existem. 

- espírito de equipa; 

- entreajuda. 

não existem. 
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Project managers (PM’s) 

Positivo Negativo 

- espírito de equipa;  

- entre ajuda; 

- vasto reportório de conhecimentos. 

- Carga horária; 

- stress. 

- bom ambiente; 

- boa relação; 

- equipa trabalhadora e  experiente. 

- falta de empowerment sob as 

equipas; 

- muitas vezes não têm um perfil 

comercial, são demasiado técnicas 

(não vêm o ponto de vista do cliente). 

 

Service Managers (SM’s)  

Positivo Negativo 

- todos sabem fazer um pouco de 

todas as funções; 

- interajuda. 

- stress. 
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- boa coordenação da equipa; 

- boa relação social; 

- suporte / interajuda. 

- não existem. 

- team work; 

- empenho e responsabilidade. 

- equipa pequena. 

- dedicação; 

- empenho. 

- know-how técnico necessita de 

melhorias. 

 

Dispatchers  

 Positivo Negativo 

D1      - bastante coesa; 

- boa receção a novos 

membros; 

- organizados. 

- poucos elementos femininos. 

D1  - tecnicamente muito capazes e 

com muita abrangência de 

conhecimentos. 

- não existem. 
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D2  - bom ambiente de trabalho; 

- equipa muito competente; 

- entreajuda; 

- profissionais experientes, 

muito flexíveis e autodidatas. 

- não existem. 

 

After Care & SMI 

 

 

 

 Positivo Negativo 

After Care 

& SMI 

- profissionalismo;  

- atitude; 

- disponibilidade. 

- não existem. 

SMI   - partilha de conhecimentos; 

- espírito de equipa. 

não existem. 
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Operações de Sistemas 

 

 

Positivo Negativo 

- dedicação; 

- conhecimento profundo do negócio 

dos clientes; 

- entreajuda. 

não existem. 


