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RESUMO 

 Com a crise que surgiu em 2008, as empresas de call center começaram a ganhar 

imenso protagonismo em Portugal, devido às facilidades de ingresso de trabalhadores 

neste tipo de empresas, mas também estas empresas se tornaram controversas devido às 

facilidades em despedir e às críticas que recebem sobre as condições de trabalho 

proporcionadas. 

 O objetivo geral desta dissertação é analisar três questões centrais e chegar a 

conclusões que possam servir de ponto de partida para estudos futuros mas também para 

auxiliar estas empresas a melhorar a sua gestão de recursos humanos. As questões são: 

1-De que forma é que a relação entre a chefia e o colaborador influencia o ambiente 

organizacional e que consequências caso ocorra um bom relacionamento entre aqueles 

atores? 

2- Quais são os planos de seleção, formação e integração de empresas de call center? 

3- Existirá um alinhamento de valores entre a empresa de call center e a empresa cliente 

e quais os impactes que a existência ou não de tal alinhamento produz nas duas 

empresas?  

 Este estudo teve por base catorze participantes, de quatro tipos de categorias 

profissionais existentes nos call centres (assistentes de call center, supervisores, 

formadores e coordenador) sendo que treze pertencem ao mesmo call center. Como 

método de obtenção de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada integrada num 

posicionamento metodológico qualitativo. Através das respostas dos entrevistados, foi 

possível chegar a conclusões que revelam em primeiro lugar a existência de diferenças 

de perceções a nível de relações entre supervisores e colaboradores e o impacto que tal 

situação tem na perceção da justiça organizacional, em segundo lugar que os planos de 

formação poderiam ser otimizados e por último que há diferenças de respostas quando 

se trata do alinhamento de valores entre a empresa de call center e a empresa cliente. 

 

Palavras-chave: gestão de recursos humanos, formação, Leader-Member Exchange, 

relacionamento inter-empresarial, call center 
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ABSTRACT 

 With the economical crysis that appeared in 2008, call center companies began 

getting much attention in Portugal, due to the easiness of employee hiring in these kind 

of companies, but also these companies became controversial due to the easiness of 

firing employees and the critics that receveis about the work conditions. 

 The main purpose of this work is to analyze three main questions and find 

conclusions that may become a starting point for future studies, but also to help these 

companies to improve their human resources management. The questions are: 

1- In what way does the relationship between the leadership and the workerinfluences 

the work environment and what are the outcomes in case of ocurring a good relationship 

between those participants? 

2. What are the selection, formation and integration plans in the call centers? 

3- Is there a value alignment between the call center and the client company and what 

are the outcomes of that alignment or misalignment produces in those companies? 

  

 This study was based on fourteen interviewees, of four types of populational 

data (call center assistants, supervisors, trainers and a coordinator), being thirteen 

interviewees from the same call center and another interviewee from another call center, 

being used a qualitative approach. By the answers of the interviewees, it was possible to 

reach some conclusions that demonstrate that there are differences of perception in the 

level of the relationship between supervisors and assistants and the outcome which that 

has in organizational justice; that the formation plans could be improved and that there 

are different answers when it comes to value alignment between call center company 

and client company. 

 

 

Key Words: human resources management, formation, Leader-Member Exchange, 

relationship between companies, call center 
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1.Introdução 

 

 Com o crescente desemprego em Portugal, fruto da crise de 2008, que começa 

com a queda do banco Lehman Brothers, a precariedade tem sido cada vez maior. As 

facilidades hoje em dia de contratar e despedir são sempre um tema complicado de se 

debater, que gera enormes adversidades nos colaboradores e nas entidades patronais. A 

precariedade em Portugal é algo visível nos call centers, que são um tipo de empresa 

normalmente sub-contratadas por outras empresas às quais irão prestar serviços 

normalmente de apoio ao cliente e/ou telemarketing, de promoção do aumento das 

vendas de um determinado produto ou de resolução de questões/problemas que os 

clientes de um determinado serviço têm.  

 Atualmente, este tipo de empresas são compostas maioritariamente por pessoas 

que procuram o primeiro emprego, por norma jovens estudantes (Louçã 2014), ou por 

pessoas que estão desempregadas, normalmente detentoras de um diploma do ensino 

superior, que não têm acesso a emprego na sua área de formação académica. É habitual 

que as pessoas que trabalham ou trabalharam neste tipo de organizações refiram que não 

são bem tratadas, isto porque estas empresas estão direcionadas para a satisfação do 

cliente externo e deixam de se preocupar com os seus colaboradores, pois os contratos 

são de cariz precário (desde recibos verdes a contratos, renováveis mensalmente, sendo 

que contratos sem termo apenas se aplicam a colaboradores com cargos mais elevados 

que não os tele-operadores, como por exemplo colaboradores da área de recursos 

humanos e gestores de topo). 

 Estas empresas estão em número e presença crescente em Portugal, sendo 

igualmente merecedor de reflexão as respostas que CEO's destas empresas, ao referir 

que a crise foi o melhor que aconteceu a este tipo de empresas, uma vez que o aumento 

de desempregados e a relativa facilidade em formar operadores de call center levou a 

que a oferta para este tipo de empresas tenha aumentado (Louçã 2014). É relatado 

portanto que a tendência é para aumentar este tipo de empresas, mesmo que se possa 

considerar que se está sair de uma conjuntura de crise.  
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1.1Propósito da dissertação e objetivo 

 Serve esta dissertação para a obtenção do grau de mestre em Gestão de Recursos 

Humanos pela Universidade do Minho. 

 Estudos anteriormente realizados a este projeto estão mais focados nos 

resultados do que nas práticas de gestão de recursos humanos em call centers. Notícias, 

estudos (Louçã, 2014) demonstram que na sua maioria os funcionários não estão 

satisfeitos com as suas condições de trabalho, desde condições salariais, más condições 

de trabalho (questões ergonómicas) e relacionamento com os restantes colegas, sejam 

eles chefias ou colaboradores que desempenham a mesma função. É comum as 

empresas realçarem que não há fundos monetários para melhorar as condições de 

trabalho, servindo este estudo para demonstrar que há possibilidade de melhorar o 

ambiente organizacional com práticas de relacionamento entre chefia e colaboradores, 

denominado de Leader-Member Exchange (LMX). Estudos realizados, tais como Klein 

e Kim (1998), Tierney (1999) e Bezujien, van Dam, van den Berg e Thierry (2010), 

demonstram alguns dos benefícios que as empresas obtêm quando há uma boa LMX. 

Os estudos sobre a LMX dentro de um call center já são realizados (Jackson & Sprigg 

2006), porém continuam em baixo número.Deste modo, investigar de que forma o peso 

da LMX tem dentro de um call center e tentar aplicar e demonstrar os benefícios que 

são demonstrados por Klein e Kim (1998), Tierney (1999) e Bezujien, et.al(2010), entre 

outros, é um dos objetivos deste projeto. 

 Com a elevada globalização, e com a expansão de empresas para outros países 

com culturas diferentes, podem-se levantar questões sobre de que forma é que essas 

empresas lidam com essas diferenças culturais. O mercado do call center, em que por 

exemplo já são contratadas pessoas na Índia para prestar assistência a clientes da Apple 

no resto do mundo, não está a ser exceção. Mas também há diferenças de cultura entre 

empresas no próprio país, por vezes dentro da mesma empresa que tem vários ramos. 

Encontram-se estudos que falam, por exemplo, das consequências de haver uma 

diferença de valores entre empresa cliente e empresa filial (Nohria & Goshal, 1994), 

mas não se encontram estudos que expliquem as consequências de ter uma diferença de 
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valores entre a empresa de call center e a empresa à qual o call center está a prestar 

serviço., Este estudo procura igualmente perceber de que forma é que a empresa de call 

center e a empresa cliente têm influência no processo de tomada de decisão no que diz 

respeito a salários, práticas de gestão de recursos humanos, entre outros.  

 Em relação ao processo formativo, sendo o call center um tipo de empresa que 

tem uma elevada taxa de rotatividade (Louçã, 2014), as formações são de uma elevada 

necessidade, pois é necessário formar novos colaboradores para estarem aptos a 

desempenhar as funções do dia-a-dia. Para além das formações iniciais, é também 

necessário atualizar conhecimentos durante o trabalho aos colaboradores já existentes. 

Deste modo, entender como é que são feitos os processos de formação, tanto de 

formação inicial como também de formação durante o trabalho, permitirá fazer 

recomendações de melhoria que vá ao encontro daquilo que os colaboradores pretendem 

e que possam também ajudar a melhorar o desempenho da empresa. Estudos sobre os 

planos de formação são atualmente inexistentes ou não foram encontrados, sendo que 

poderá revestir-se de importância tentar perceber como são e se implementam os 

processos de formação dentro de um call center. 

A análise dos processos de recrutamento, seleção e integração acaba por ser 

importante, para melhor compreensão dos sistemas de formação na medida em que pode 

ser requisito das pessoas a selecionar que possuam certos tipos de capacidade 

específicas. Esta condição poderá contribuir para melhor adequar e aumentar a eficácia 

da formação ministrada nos call centers. Perceber as etapas de recrutamento e seleção, 

de formação e de integração é parte que este estudo pretende. 

    

1.2Questões centrais  

 Tendo em análise o propósito da realização deste tema, são colocadas três 

grandes questões centrais que têm como objetivo guiar o investigador. 

-De que forma é que a relação entre a chefia e o colaborador influencia o 

ambiente organizacional e que consequências caso ocorra um bom relacionamento entre 

aqueles atores? A pertinência nesta questão baseia-se na forma como a carreira dentro 

de um call center se desenvolve. As chefias diretas (denominadas supervisores) são 

escolhidos, normalmente, com base no conhecimento técnico que detêm sobre os 
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assuntos, sendo a capacidade para gerir equipas de trabalho uma segunda prioridade. A 

falta destas competências pode ser altamente influenciável na satisfação dos 

colaboradores, uma vez que a relação com o seu supervisor irá definir se recebe o apoio 

necessário na resolução de problemas do dia-a-dia laboral. É expectável que uma boa 

relação aumente a satisfação (não sendo fator único pode revelar-se importante) do 

colaborador (Ergodan, Bauer, Truxillo & Mansfiel, 2012).  

As queixas apresentadas no estudo de Louçã (2014), em que é referido que há 

pouco contacto com as chefias diretas por parte dos assistentes, demonstra que os 

benefícios da LMX são pouco conhecidos por estas empresas, benefícios que podem ser 

por exemplo, comportamentos de cidadania-organizacional (comportamentos por parte 

dos colaboradores em que desempenham tarefas que vão para lá das suas obrigações 

contratuais), redução do nível de stresse, aumento da motivação, entre outros que serão 

descritos ao longo desta dissertação.  

 - Quais são os planos de seleção, formação e integração de empresas de call 

center? 

Uma elevada taxa de rotatividade exigirá que seja feito um elevado volume de 

recrutamento, seleção, formação e integração de novos colaboradores (Louçã 2014). 

 Tem como objetivo perceber que tipo de competências éque são requeridas para 

iniciar funções no call center e a forma de como é que essas competências são 

analisadas e escolhidas. Perceber também de que forma é que o processo de formação se 

desenrola e como é que os assistentes são integrados no dia-a-dia laboral, mas também 

como é que supervisores são escolhidos e os formadores também, pois estas funções 

desempenham um enorme papel na empresa de call center, sendo que os supervisores 

terão uma função de gestão de equipas e os formadores a função de formar novos 

assistentes, mas também assistentes atuais. Da mesma forma, perceber também que 

competências é que um supervisor e um formador devem ter para desempenharem 

corretamente as suas funções, funções essas que são descritas neste presente estudo. 

 - Existirá um alinhamento de valores entre a empresa de call center e a empresa 

cliente e quais os impactes que a existência ou não de tal alinhamento produz nas duas 

empresas? 
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 Com a globalização, as empresas começaram a sub-contratar serviços que não 

consideram estratégicos para a sua empresa de forma a reduzir custos (Schlosser, et.al 

2006). A contratação de empresas de call center por parte de outras empresas tem 

precisamente este objetivo. No entanto, como são duas empresas diferentes, podem ter 

valores diferentes, formas de trabalhar diferentes e os assistentes do call center estarão a 

representar a empresa para a qual estão a prestar serviço e não a empresa com a qual 

estão contratualmente vinculados.  

 Perceber como é que são conciliados os valores das duas empresas diferentes e 

de que forma é que são incutidos os valores das mesmas nos colaboradores de call 

center e quais as implicações que existem quando não há esse alinhamento entre as duas 

empresas é um dos objetivos desta dissertação (Nohria & Goshal, 1994). Para 

compreender de que forma é que os valores são alinhados, é pertinente perceber qual o 

grau de participação de um coordenador de um call center nos processos de tomada de 

decisão para com o call center, pois tem implicação no relacionamento que existe entre 

a empresa de call center e a empresa cliente (Birkinshaw, Holm, Thilenius & Arvidsson, 

2000). 

 

1.2.1 Objetivos gerais 

 

 Através destas três questões centrais, tem-se como objetivo demonstrar com 

maior detalhe o dia-a-diaorganizacional doscall centers (sendo que este estudo está mais 

focado em apenas um call center)e formas de melhorar o ambiente organizacional dos 

supervisores e colaboradores, uma vez que estas questões terão impacto no 

desempenho, satisfação, motivação, stresse, burnout, empenhamento organizacional, 

cidadania organizacional e justiça organizacional, entre outros muitos impactos (Ansari, 

2007; Louçã, 2014). 

 Corrigir planos de recrutamento e seleção, formação e integração poderá fazer a 

diferença e melhorar áreas que estejam com deficit de qualidade e que acabem por 

melhorar a satisfação dos colaboradores As melhorias a propor com este estudo serão 

baseadas nas respostas dos entrevistados às questões colocadas sobre os planos de 

formação. 
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 Melhorar o alinhamento de valores entre as empresas de modo a que os 

colaboradores percebam melhor de que forma as duas empresas funcionam e assim se 

possam adaptar melhor ao serviço pretendido pela empresa de call center, sem perder a 

visão da empresa que num determinado momento estão a representar no desempenho 

das suas funções., 

 Atendendo a estas questões, à falta de estudos imparciais procurar-se-á que este 

estudo dê um contributo para quem queira conhecer um pouco mais sobre este tipo de 

empresas que está em crescimento em Portugal. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 Este estudo desenvolver-se-á em cinco capítulos, sendo o primeiro capítulo 

correspondente à introdução. No segundo capítulo far-se-á o desenvolvimento da 

revisão da literatura de carácter científico, onde é descrita a gestão hard e gestão soft, o 

processo evolutivo dos call centers com suporte na associação portuguesa de contact 

centers, onde é exposto o volume de negócios e a sua evolução entre 2013 e 2014, a 

progressão de carreira dos colaboradores de call center, entre outros parâmetros. O 

terceiro capítulo referente à metodologia, apresenta o posicionamento metodológico e 

respetiva justificação, as metodologias de recolha e análise de dados, os elementos 

referentes à caracterização da amostra de participantes e organizações envolvidas e os 

procedimentos detalhados que vieram a ser desenvolvidos e implementados para o 

adequado e correto desenvolvimento do estudo. O quarto capítulo diz respeito à 

apresentação, análise e discussão dos dados e o quinto capítulo destina-se às conclusões, 

limitações e possibilidades de estudos futuros, incluindo implicações práticas. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Gestão hard e gestão soft de recursos humanos 

   

 Os call centers são descritos através de notícias ou trabalhos de investigação 

(Louçã, 2014) como empresas com ambientes organizacionais mais agressivos, a nível 

de práticas de gestão de recursos humanos, e desta forma é importante referir duas 

perspetivas da gestão estratégica de recursos humanos: a perspetiva universalista (best 

practices, associada à gestão soft da escola de Harvard) e a perspetiva contingencial 

(best fit, associada à gestão hard da escola de Michigan). (Schuler & Jackson, 1987; 

Pfeffer, 1998; Louçã, 2014;) 

 A perspetiva universalista, ou modelo de boas práticas, advém da escola de 

Harvard, que nos indica que existe uma forma universal de melhor gerir as pessoas, 

assente na longa tradição e investigação das relações humanas. Pfeffer (1998) sugere 

que as melhores práticas de gerir pessoas são: uma maior segurança do funcionário 

(adquirida por contratos de maior duração), um recrutamento e seleção criteriosa, uma 

descentralização do poder e baixa diferenciação do mesmo, formação e 

desenvolvimento extensivo, uma informação sobre a situação empresarial aos 

funcionários, para que estes sintam que fazem parte da empresa ao saberem tudo (ou 

quase tudo) o que se passa na empresa e uma participação nas decisões por partes dos 

colaboradores, para que sintam que a sua opinião importa. Esta teoria pressupõe 

portanto que a empresa vai investir nas pessoas, pois considera que as mesmas são 

estratégicas para a empresa, uma vez que são as pessoas a base fundamental de qualquer 

empresa (Pfeffer, 1998). É chamada gestão soft pois, como já referido, centra-se nas 

pessoas e esforça-se para que estas se sintam bem na empresa e se possam desenvolver 

não só profissionalmente, mas também pessoalmente. 

 A perspetiva contingencial, ou a perspetiva de ajustamento, pressupõe que a 

gestão de recursos humanos é estratégica quando esta serve os interesses da empresa. 

De acordo com o modelo da escola de Michigan, tem de haver uma relação forte entre a 
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missão e estratégia da empresa, a gestão de recursos humanos e a estrutura da 

organização, e estas três componentes da empresa são influenciadas por forças 

económicas, forças políticas e forças culturais (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982). 

Desta forma, não pode haver uma forma universal de gerir as pessoas, uma vez que 

existem estes três fatores que influenciam não só a empresa, mas também os 

colaboradores, já que podem haver práticas universais que não se adequam com uma 

determinada cultura. Schuler e Jackson (1987) desenvolvem dentro desta teoria os 

modelos de ajustamentos. Tal como Tichy et.al. (1982), referem a necessidade de de 

haver um ajustamento entre as várias áreas internas da empresa. Schuler e Jackson 

(1987) relatam que deve haver um ajustamento também ao nível do ciclo de vida 

organizacional da empresa, uma vez que o departamento de recursos humanos (DRH) 

será mais básico ou inexistente no início de vida de uma empresa e será muito diferente 

na idade de maturação da empresa, considerando que o DRH já irá participar nas 

grandes decisões da empresa. Consideram também três estratégias genéricas da 

perspetiva contingencial, falando em estratégia de inovação (work differently), 

estratégia de qualidade (work smarter) e estratégia de baixo custo (work harder). Desta 

forma, pode afirmar-se que esta perspetiva está associada a uma gestão hard, uma vez 

que não se foca em primeiro lugar nas pessoas, mas sim nos objetivos empresariais, pois 

toma a gestão de recursos humanos como instrumental na obtenção de resultados 

empresariais (Schuler & Jackson, 1987). 

 Colocando em evidência estas duas teorias, pode explicar-se mais sucintamente 

qual a diferença entre gestão hard e gestão soft: 

 

GRH hard GRH soft 

Gestão de recursos Recursos Humanos 

Formação para a função Formação para o desenvolvimento 

Oportunidades de carreira limitadas Oportunidades de carreira asseguradas 

Controlo através de diretivas estratégicas Controlo através do empenhamento 

Ênfase na comunicação descendente Ênfase na comunicação bi-direcional 

Relação contratual Relação de confiança 

Fig. 1 Quadro comparativo de GRH Hard e GRH Soft (Truss, et al. 1997) 
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 Devido à insegurança no trabalho, que advém bastante dos contratos precários, 

baixos salários, orientação para os resultados, poucas promoções para outros cargos, 

conclui-se portanto que estamos perante uma gestão hard de recursos humanos, pois 

normalmente a formação que existe, por exemplo, é com orientação para melhorar os 

resultados empresariais e não como forma de valorizar a pessoa. Sustentando estas 

características de GRH indexadas a estas organizações, o estudo de Louçã (2014) sobre 

call centers é um dos mais recentes sobre a realidade dos mesmos em Portugal. O 

trabalho deste autor resulta das entrevistas a operadores de call centers, com média de 

antiguidade em call-center de 6,34 anos, uma idade média de 35,7 anos, possuindo a 

maioria dos entrevistados grau académico do ensino superior. 

 Os dados obtidos por Louçã (2014), sendo um estudo bastante completo ao nível 

da variedade de entrevistas e de amostragem de dados, baseou-se em relatos efetuados 

pelos participantes no decurso das respetivas entrevistas. 

 Este estudo é sobre as práticas de gestão de recursos humanos num call center e 

analisa várias dimensões vivenciadas pelos trabalhadores, desde o relacionamento com 

chefias diretas, relacionamento entre colaboradores, condições contratuais e condições 

de gestão de carreira, etc. Louçã (2014) procura perceber como funcionam as empresas 

de call center, tentando saber qual é a estrutura hierárquica tipo de organizações. A 

nível de práticas de gestão de recursos, através das entrevistas, Louçã (2014) evidenciou 

que o ambiente organizacional é todo ele extremamente estruturado por hierarquias e 

postos de trabalho, indicando mesmo que supervisores relacionam-se com supervisores 

e tele-operadores relacionam-se com tele-operadores, estando estes depois divididos em 

várias áreas. Em última instância, leva a que o ambiente organizacional seja todo ele 

segmentado.  

 Por outro lado, Jackson e Sprigg (2006) fazem um estudo sobre as implicações 

do trabalho do call center no colaborador, definindo certas áreas de estudo, tais como o 

stresse e o absentismo, stresse e performance, stresse e satisfação no trabalho, a forma 

como o stresse motiva e desmotiva os colaboradores. No mesmo estudo começam a 

elencar um conjunto de soluções em relação às más práticas de gestão de recursos 

humanos nos call centers, referindo que a satisfação e a motivação poderiam ser 

aumentadas com um ambiente mais amigável para o trabalhador, que levaria até que se 
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reduzissem os custos organizacionais de contratar e despedir, uma vez que seria mais 

fácil manter os trabalhadores e reduzir as taxas de turnover (Jackson & Sprigg, 2006). 

 Jackon e Sprigg (2006) salientam entre as hipóteses de estudos futuros uma 

vezque seria a de investigar as implicações físicas que este trabalho tem sobre os 

colaboradores. Pesquisa futura poderá examinar a incidência de desordens musculo-

esqueléticas nos colaboradores de call center. 

 

 

2.2. Call Centers em Portugal: processo evolutivo. 

  

 Com apoio da Associação Portuguesa de Contact Centres (APCC), foi possível 

traçar gráficos de evolução sobre diferentes parâmetros medidos dentro dos call centers, 

desde ao tempo médio de chamada até ao salário médio de um trabalhador de call 

center. Dentro deste estudo, participaram 48 empresas associadas à APCC, e foram 

inquiridos 20.064 colaboradores, sendo 17.513 operadores, 1.352 supervisores e 1.199 

de staff técnico/administrativo. É verificável um aumento total de colaboradores 

empregues por estas 48 empresas de call center de 15.624 para 17.513. A nível do 

número de atendedores por supervisor, notou-se aumento médio de 3 colaboradores por 

supervisor, para um total de 13/supervisor. A nível de áreas de atividade mais 

frequentes deste tipo de empresa de call center, salientam-se o Turismo, 

Telecomunicações, Seguradoras, Bancos e outras instituições financeiras, Comércio 

(Retalho e Distribuição), Saúde (Pública e Privada), Tecnologia/Informática, Segurança, 

Assistência em Viagem, Prestador de serviços especializados, Administração publica, 

Utilidades (água, gás, eletricidade, etc.) e Correios e Distribuição de serviços. Das 

funções executadas pelos call center, destaca-se que 92% delas são de serviço de apoio 

ao cliente, havendo também back office e gestão de reclamações. Em média, os 

operadores atendem 8 chamadas por hora no total, variando o número por setor de 

atividade do call center, em que na área de prestação de serviços especializados existe 

uma média de 13 chamadas por hora. 
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 Relativamente a questões contratuais, do número total de colaboradores 

existentes nestas empresas, em 2014 era de 4472 trabalhadores em regime de contrato a 

tempo inteiro, sendo a maioria em contrato de tempo parcial. Dos trabalhadores totais 

inquiridos, em média 48% dos trabalhadores de call center tinham uma licenciatura ou 

superior, 51% tinham o ensino secundário e 1% tinha o ensino básico, o que demonstra 

que quase mais de 50% dos trabalhadores de call center detinham uma licenciatura. 

 Ao nível do absentismo, em média houve um absentismo de 4% média mensal, 

sendo que a área da segurança detinha o número mais elevado, atingindo 13% de 

absentismo média mensal. A nível de turnover dos operadores, a média de 2014 foi de 

10%, estando o setor da segurança em primeiro lugar, com uma taxa de 21%, seguido da 

área da saúde. 

 Relativamente à possibilidade de haver progressão de carreira, seja ela 

horizontal ou vertical, em 2014 foram em média recolocados 6% dos colaboradores para 

outros cargos/funções. A nível do salário bruto, apenas 28 empresas decidiram divulgar 

dados, e dentro destas 28 empresas, o salário médio bruto dos operadores era de 730€, 

um aumento de 47€ face a 2013. 

 No sistema de incentivos, em média 83% dos call centers detêm um sistema de 

incentivos à produção, enquao que 17% afirmam não o ter. 

 Em relação à formação de um novo colaborador, em média são necessários 30 

dias para preparar, igual a 2013, sendo que na área bancária o tempo é de 49 dias, o 

mais alto, sendo que a nível da administração pública é de 10 dias. No que se reporta ao 

número de horas de formação por operador, em 2014 a média foi de 74 horas, sendo que 

em 2013 foi uma média de 92 horas, uma redução de 18 horas face a 2013 para 2014, 

sendo que no setor do turismo há uma média de 200 horas de formação por operador. 

Relativamente à formação por supervisor, estes em 2014 recebiam em média 64 horas, 

uma diminuição de 2 horas em relação a 2013. 

 A nível de programas específicos de formação para operadores, supervisores e 

pessoal administrativos, 65% das empresas inquiridas têm um plano específico para 

formação, 7% afirma que não tem e 27% dos que não têm afirmam que gostariam de ter. 
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 Em média, 79% dos call centers afirmam que recorrem ao outsourcing para 

contratar colaboradores para os call centers. A mesma estratégia de outsourcing é 

seguida para os operadores (92%) e dos supervisores (74%). 

 Já ao nível das condicionantes que o outsourcing coloca às empresas, 78% 

destes receios está na dificuldade da gestão e controlo da qualidade do serviço prestado, 

seguido da falta de conhecimento do negócio por parte do prestador de serviço. 

 Finalmente, o volume de negócios dos call center em Portugal que estão 

associados à APCC foi em média 13.082 milhares de euros, sendo que em 2013 foi em 

média 8.645 mil milhares de euros, sendo que os contact centers contabilizaram 50.339 

milhares de euros e as telecomunicações 43.046 milhares de euros (APCC, 2015). 

 Sendo o outsourcing a prática de sub-contratar serviços que não consideram 

estratégicos para a sua empresa, mas que sejam necessários na sua existência, de forma 

a reduzir custos (Schlosser et.al., 2006), da análise de dados deste estudo, verificamos 

que as empresas de call center recorrem imenso ao outsourcing para contratar recursos 

humanos. 

 Em conclusão, a formação está a diminuir em número de horas (em termos de 

dias, leva em média 30 dias a formar um novo assistente de call center), o salário médio 

bruto dos operadores é de 730€, 245€ acima do salário mínimo nacional que está fixado 

em 530€ e que a cada ano que passa, este serviço tem tendência a crescer devido ao 

aumento de faturação verificado entre 2013 e 2014. A progressão de carreira verificada 

em 2014 foi apenas de 6%, o que demonstra que existe pouca possibilidade de 

progressão de carreira dentro dos call centers investigados (Cesário, 2015). Isto explica-

se devido ao que é relatado no estudo de Louçã (2014), que refere que os contratos são 

precários e que a sub-contratação não ajuda, pois facilita o despedimento.  
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2.3 Considerações sobre a complexidade de trabalho nos call centers 

 

 Colocando em evidência o estudo de Jackson e Sprigg (2006), de Louçã (2014) e 

do estudo geral sobre Contact Centres pela APCC de 2015, as situações contratuais são 

relativamente precárias, os salários não são muito maiores que o salário mínimo, o 

número de contratados em outsourcing é elevado e existe uma taxa média de 

rotatividade de 10%, associados a condições de stresse e outras resultantes negativas 

deste trabalho, postos em evidência por estes autores- Analisando estas situações dos 

estudos da APCC de 2015, de Louçã (2014) e de Jackson e Sprigg (2006), há um clima 

de insegurança no trabalho, termo este definido no estudo de Reisel, Probst, Chia, 

Maloles e Konig (2010), definindo insegurança no trabalho como uma função à qual o 

contrato de trabalho de um colaborador está delimitado por um termo (contrato a termo 

certo ou incerto). Hartley, Klandermans e van Vuuren (1991) consideram que a 

perceção de que não há segurança no emprego é uma das situações mais stressantes que 

algum colaborador pode sentir. Probst (2003) define ainda insegurança no trabalho 

como a perceção a nível individual específica à perda de emprego e definem-na como a 

estabilidade percetível de continuação da empregabilidade com a organização. 

 Reisel et.al. (2010) estudam que consequências é que a perceção de insegurança 

no trabalho pode ter a nível da satisfação, conceito que é desdobrado em cidadania 

organizacional, ansiedade, raiva, esgotamento e atitudes negativas, tais como conflitos e 

absentismo. Para testar de que de facto a insegurança do trabalho influenciava 

negativamente estas variáveis, Reseil et.al. (2010) estudaram uma amostra de 320 

estudantes em part-time de um MBA, com uma média de 35,7 anos de idade. 

 Como resultados, Reisel et.al. (2010) encontram que a insegurança no trabalho 

tem um impacte negativo na satisfação, sendo que a satisfação tem uma relação positiva 

com comportamentos de cidadania organizacional, tendo no entanto uma relação 

negativa com ansiedade, atitudes negativas, raiva e esgotamento. Desta forma, é 

esperado portanto que a insegurança do trabalho não promova comportamentos de 

cidadania organizacional e que ao invés gere ansiedade, comportamentos depravados, 

raiva e esgotamento dos colaboradores. 
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 Os dados do estudo de Louçã (2014) e da APCC (2015)demonstram que a fraca 

duração contratual traduz uma perceção insegurança no trabalho e será necessário ter 

essa situação em conta no decorrer do estudo. 

 Através de contratos mais precários e das resultantes que a precariedade tem nos 

colaboradores, através deste estudo de Reiset, et.al. (2010), perceber se estas condições 

que estão associados aos call centers têm influência e quanto influencia a satisfação que 

esta situação de insegurança no trabalho tem nos colaboradores. 

 

 

 

2.4 Equidade na empresa 

 

 A perceção de insegurança no trabalho não é a única condicionante na satisfação 

(que depois pode ser desdobrada em cidadania organizacional) dos colaboradores de um 

call center. Pournajib, Beheshtifar e Moghadam (2015) falam sobre a equidade e 

promoção organizacional, onde os autores testam a capacidade dos colaboradores em 

conseguir desenvolver as suas capacidades perante situações de perceção de 

desigualdade em relação a outros colaboradores, uma vez que consideram que a 

equidade/igualdade tem influência na satisfação dos mesmos. 

 Para explicar a relação entre equidade e motivação para desenvolver as 

capacidades dos colaboradores, é necessário explicar o conceito de aprendizagem. 

Pournajib, et. al. (2015) assumem que a capacidade de aprendizagem se refere à 

capacidade de criar e generalizar ideias eficazmente, de forma a lidar com as várias 

situações organizacionais através da inovação e práticas especiais de gestão. Ou seja, 

serão as capacidades que os colaboradores irão desenvolver de forma a enfrentar 

situações adversas no dia-a-dia organizacional, mas também as capacidades que as 

pessoas têm de procurar o conhecimento (ver também, Gholami & Alizadeh; 2002).  

 Para perceber melhor o estudo de Pournajib, et. al (2015), que estuda a 

capacidade de colaboradores desenvolverem as suas capacidades perante situações de 
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desigualdade, é necessário introduzir o que é equidade no trabalho. A equidade é uma 

das bases dos relacionamentos humanos e reforça a base da vida social e relacionamento 

familiar. Desigualdade por outro lado leva à desconfiança e descrença nos 

relacionamentos interpessoais, uma vez que a pessoa sente-se tratada de forma diferente 

e/ou injusta. Pressupõem que situações de justiça nas organizações são percecionadas 

frequentemente, mas que raramente recebem a devida atenção (ver também Tahora, 

2011). 

 Pournajib, et.al. (2015) realçam a necessidade e importância de se investigar 

melhor a relação entre equidade e capacidade de desenvolvimento de capacidades, uma 

vez que cada vez mais a competitividade das empresas mede-se ao detalhe e é 

necessário apostar em capacidades novas, através de um desenvolvimento sustentado 

dos colaboradores. Ao perceber o nível de perceção de equidade dentro de uma 

empresa, podemos prever o nível de satisfação, motivação, mas também as capacidades 

de aprendizagem dos colaboradores (abertura ao conhecimento, tomada de risco, etc). 

Uma maior capacidade de desenvolvimento levará a que a empresa tome isso como 

vantagem estratégica para si e aumente a sua competitividade (Reyes, 2012: 320). 

 As conclusões que Pournajib, et. al. (2015) retiraram é que os seus pressupostos 

estavam corretos, que existe uma correlação entre as capacidades de aprendizagem 

(abertura e empiricismo, tomada de risco, interação com o ambiente externo, tomada de 

decisão em colaboração com terceiros e aproximação sistémica) e a equidade no 

trabalho, sendo que as pessoas têm mais capacidade e maior vontade na aprendizagem 

se e tiverem uma perceção de que são tratadas de igual para igual e de forma justa, bem 

como os seus colegas de trabalho e organização. 

  

  

2.5 A relação supervisor e colaborador  

  

 Sendo que a equidade é o tratamento igualitário das pessoas por parte das chefias 

e não só, a introdução de um tema que visa explicar melhor o relacionamento entre 

chefias acaba por ser pertinente. O estudo de Pournajib et.al. (2015) demonstra que há 
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benefícios para o desenvolvimento de capacidades dos colaboradores quando há 

equidade. Já destacado por Pournajib, et.al. (2015), tratamentos não igualitários trazem 

malefícios para os colaboradores. A equidade terá de partir não só dos colegas de 

função, mas principalmente das chefias. Desta forma, estudar de que forma há o 

relacionamento entre chefias e colaboradores e quais os benefícios que advêm dessa 

relação, torna-se tema importante neste estudo. 

 As relações entre o líder e o colaborador, denominado de LMX (leader-member 

exchange) pressupõe que os líderes desenvolvem relações diferenciadas com os vários 

membros da sua equipa/organização através de relações laborais (Graen & Cashman, 

1975; Erdogan & Bauer, 2009).A qualidade da LMX vai definir até que ponto há uma 

ajuda mútua entre o colaborador e o subordinado, sendo que uma LMX de menor 

qualidade apenas se restringirá ao contrato de cada um, havendo apenas uma relação 

meramente profissional, enquanto uma LMX de alta qualidade pressupõe que existe 

trocas materiais (questões laborais), mas também não laborais. Uma LMX mais elevada 

significa que há um maior respeito mútuo, confiança, afeto e obrigação (a perceção de 

que se deve algo ao outro) (Blau 1964; Graen & Uhl-Bien 1995). Uma vez que a teoria 

pressupõe que haja relacionamentos diferentes com os diversos colaboradores, é a 

chamada LMX differential (diferenciação das trocas líder-colaborador) e uma 

diferenciação elevada, pressupõe que dentro do grupo há LMX de alta qualidade e de 

baixa qualidade, enquanto uma diferenciação mais baixa pressupõe que exista uma 

menor variedade da qualidade da LMX (Henderson, Liden, Glibkowski & Chaudhry, 

2009). Os estudos desenvolvidos por González-Romá e Le Blanc (2012) referem que 

uma LMX de alta qualidade tem um impacte positivo na satisfação, empenhamento 

organizacional, desempenho na função, cidadania organizacional e negativo na 

propensão em abandonar o emprego (Graen & Uhl-Bien, 1995). 

 González-Romá e Le Blanc (2012) têm como objetivo no estudo investigar quais 

os impactes que a diferenciação da LMX tem na equipa, isto é, qual o impacte de haver 

uma LMX de alta e baixa qualidade dentro da mesma equipa, medindo o desempenho 

da equipa e empenhamento da mesma, colocando as hipóteses de que havendo uma 

nível médio de LMX de baixa qualidade e havendo alta diferenciação de LMX (isto é, 

havendo maioritariamente uma relação de LMX baixa, mas havendo uma diferenciação 

elevada, pressupondo portanto que existe com alguns membros da equipa uma LMX de 



17 
 

 

alta qualidade), isso será positivo para a equipa em termos de desempenho, enquanto 

que a qualidade média da LMX for positiva mas houver uma grande diferenciação à 

mesma, será mau para a equipa em termos de desempenho, pressupondo o mesmo para 

o empenhamento da equipa. Isto porque mesmo que a maioria dos colaboradores sintam 

que há uma relação básica com o líder, mas havendo alguns com LMX de alta 

qualidade, estes com a LMX de alta qualidade vão desenvolver laços mais fortes com o 

líder, havendo a ideia de que estes sentimentos se alastrarão ao resto da equipa. 

(González-Romá & Le Blanc 2012) 

 Para comprovar isto, foram testados 269 professores do ensino secundário 

Holandês e de 33 diferentes equipas, utilizando a escala LMX–MDM (Liden & 

Maslyn,1998).Exemplos são: “Eu gosto imenso do meu supervisor enquanto pessoa”, 

“Eu estou impressionado com a competência e conhecimentos do meu supervisor”, e “O 

meu supervisor viria em minha defesa se eu fosse "atacado por outros"”11. Todos os 

itens tiveram uma escala que vai desde 1=discordo fortemente a 5=concordo 

fortemente). 

 Como resultados, González-Romá e Le Blanc (2012) indicam que as hipóteses 

foram suportadas pelos dados recolhidos, mas que no entanto não conseguem responder 

se deve haver ou não uma grande diferenciação da LMX dentro de uma equipa. 

 Ansari (2007) faz uma investigação sobre o leader-member exchanges (LMX) e 

a sua relação direta entre justiça organizacional e atitudes dos funcionários. A LMX, 

sob a ótica de Ansari (2007), é a relação que existe entre o líder e colaboradores, 

baseada no respeito, confiança mútua, gostar da pessoa, influência recíproca e como tal, 

com o passar do tempo de estadia na empresa dos colaboradores, passa a ser vital para a 

empresa utilizar estes parâmetros para alcançar os objetivos empresariais, uma vez que 

são indicadores da relação supervisor-colaborador (Ansari, 2007; Bauer & Erdogan, 

2013). No estudo de Ansari (2007), que mais tarde é suportado pelo estudo de Bauer e 

Erdogan (2013), a LMX é medida através de quatro fatores dimensionais: afeto (o afeto 

mútuo existente entre um par baseado na atração pessoal); lealdade (a expressão de 

apoio público); contribuição (perceção do atual nível de atividades orientadas para o 

trabalho que cada membro do par põe em prática); e respeito profissional (perceção das 

competências e reconhecimento das mesmas em relação ao supervisor.) 
                                                           
1 Tradução feita pelo próprio 
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 Desta forma, Ansari (2007) e Bauer e Erdogan (2013) referem que a qualidade 

destas quatro dimensões vai definir a qualidade da LMX e conclui com base no estudo 

que a LMX tem uma relação positiva com o empenhamento organizacional, indicando 

ainda que a dimensão do afeto e respeito levam a que haja um maior empenhamento 

normativo do que o empenhamento instrumental (empenhamento normativo é a 

perceção de que se está na empresa porque a empresa já deu muito ao colaborador e o 

colaborador sente que é seu dever continuar na empresa de forma a retribuir à empresa. 

Empenhamento instrumental é a manutenção do posto de trabalho com o objetivo único 

de suprimir as necessidades do colaborador). 

 Ansari (2007) conclui através do seu estudo que a LMX tem uma relação inversa 

com o turnover e aqui a dimensão do afeto e respeito profissional têm impacto negativo 

no turnover, isto é, quanto maior a dimensão do afeto e respeito profissional, menor será 

a possibilidade de o colaborador abandonar a empresa. Conclui ainda que a LMX tem 

forte impacto na noção de justiça organizacional, uma vez que traços que demonstrem 

que o supervisor é um líder que mostra empatia e respeito, melhoram a proximidade 

entre colaborador e supervisor, criando um clima de confiança e de bem-estar. É 

desdobrada a noção de LMX em, quatro dimensões (afeto, respeito profissional, 

lealdade e contribuição) e investiga de que forma a LMX tem influência no turnover e 

empenhamento organizacional (Ansari 2007, Bauer & Erdogan 2013). 

 Ainda dentro do estudo da LMX, Breevart, Van den Heuvel, Bakker e 

Demerouti (2015) indicam que a LMX pressupõe que os líderes tenham traços únicos de 

relacionamento com os seus colaboradores e difere entre funcionários (diferenciação de 

LMX). Uma LMX de fraca qualidade baseia-se em trocas apenas materiais, tais como as 

questões relacionadas apenas com o trabalho e que esses relacionamentos apenas se 

limitam a isso, enquanto uma LMX de alta qualidade vão para lá dessas obrigações, em 

que existe um clima de respeito e de ajuda entre o líder e o seu colaborador (TepperUhl-

Bien, Kohut, Rogelberg, Lockhart& Ensley, 2006). Breevart et. al. (2015) pressupõem 

que o nível desse relacionamento depende fortemente do comportamento e tomadas de 

decisão dos líderes em certas ocasiões, daí a necessidade de perceber como se faz a 

escolha dos líderes. Está também influenciada pelas expetativas criadas pelos 

colaboradores, até porque o mesmo líder pode criar sentimentos diferentes para pessoas 

diferentes com a mesma atitude. A qualidade da LMX vai determinar o empenho tanto 
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do líder em cumprir obrigações e compromissos propostos pelos colaboradores (tais 

como ajuda em certas funções do dia-a-dia empresarial). É concluído que o 

investimento dos líderes numa LMX positiva leva ao aumento da motivação para fazer 

corretamente o trabalho, aumentando portanto o desempenho. Isto porque os líderes 

com melhores relacionamentos com os seus colaboradores dão mais autonomia, mais 

confiança e também pode levar ao aumento salarial, que leva ao aumento da motivação 

e satisfação e LMX elevada reduz a probabilidade de conflitos e consequentemente, 

melhor ambiente de trabalho (Breevart et. al. 2015). 

 Atendendo novamente ao estudo de Louçã (2014), que revela que existe uma 

alta segmentação dos colaboradores, estando estes divididos por cargos e que a relação 

entre colaboradores e chefias é mínima, ao nível do call center acaba por ser pertinente 

investigar de que forma os supervisores são escolhidos e quais as relações construídas 

pelos mesmos com as suas equipas e quais as perceções que os colaboradores têm 

dessas relações. 

 

 

2.5.1 Dificuldades em obtenção de uma LMX positiva  

 

 Se por um lado existem estudos que descrevem o lado positivo e de que forma a 

LMX pode ser positiva, é importante referir que os líderes podem possuir traços que 

impossibilitam que haja uma LMX positiva. Tepper (2011), foca-se na perceção de 

abuso da liderança. Abuso de liderança para com os colaboradores vai desde ser mais 

rude até situações que violam os direitos humanos. A predisposição para haver estes 

tipos de tratamentos do supervisor para com os colaboradores devem-se a três fatores 

importantes: "diferença percecionada com alvos, conflito com os alvos, e a utilidade dos 

alvos” (alvos sendo os colaboradores diretos)(Tepper 2011, p.280). O desempenhodo 

colaborador revelou-se como um fator de extrema importância, uma vez que é 

expectável que um colaborador que tenha mais dificuldades em cumprir com as suas 

tarefas, esteja mais sujeito a repreensões e tornar-se um possível e mais provável alvo 

para que haja abuso de liderança por parte do supervisor e este estudo revelou que um 

maior desempenho do colaborador, poderia conduzir a uma menor a incidência de 
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liderança abusiva, e um menordesempenho do colaborador, leva a que haja uma maior 

incidência de liderança abusiva (Tepper, 2011). 

 Estes três fatores, para além da personalidade individual de cada supervisor, têm 

efeito na possibilidade de haver uma liderança abusiva (Tepper, 2011). A importância 

deste estudo para a presente investigação em relação à relação colaborador-supervisor é 

evidente, uma vez que o local de trabalho num call center é um ambiente de stresse e de 

pressão em relação aos resultados, muitas vezes acabando por se tornar mais difícil não 

só pelo trabalho em si, mas sim por responsabilidade dos supervisores que não são 

corretos no exercício da sua expectável liderança (Tepper, 2011).  

 

 

 

2.6 Resultantes da LMX 

 Em análise a estudos já apresentados, é verificável que existem benefícios em ter 

uma LMX positiva. De forma a descrever que mais impactes é que a LMX pode ter nas 

empresas, Bauer e Erdogan (2013)indicam que implicações é que a LMX tem no dia-a-

dia laboral, como por exemplo ao nível da "influência mútua", isto é, funcionários que 

têm uma relação favorável com a sua liderança experiencia uma melhor atmosfera de 

trabalho no dia-a-dia. Colaboradores com LMX alta comunicam mais frequentemente 

com a sua chefia (Sin, Nahrgang & Morgeson 2009) e acima de tudo, falam mais vezes 

de outros temas para além daqueles que se falariam se houvesse uma LMX de baixa 

(temas extra-laborais). Essas conversas levam a que haja sentimento de menor 

diferenciação de poder (perceção de distância entre funções) e um maior sentimento de 

influência mútua, levando a que normalmente os líderes com uma LMX mais elevada 

com certos colaboradores, discutiriam mais e de forma aberta do que com colaboradores 

com baixa LMX, sendo que com colaboradores com baixa LMX usariam o poder direto 

que existe por estar num patamar superior, havendo também dificuldade de usar de 

motivar os seus colaboradores sem ser dessa forma (Sparrowe, Soetjipto & Kraimer 

2006). Em suma, os líderes usam menos o poder autoritário com colaboradores com os 

quais possuem uma melhor LMX e dão mais responsabilidade e autoridade e pedem a 
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opinião aos mesmos, enquanto isso não acontece com colaboradores com baixa LMX 

(Yuki e Fu, 1999). 

 Desta forma, tanto os líderes como os colaboradores conseguem perceber melhor 

se podem ter o apoio mútuo para enfrentar e resolver situações do dia-a-dia 

organizacional, e que membros com uma LMX de alta qualidade estão mais libertos 

para ter acesso a informação privilegiada e a fontes de recursos informacionais da 

empresa, isto porque membros com LMX elevada com o seu supervisor conseguem ter 

uma maior atenção por parte dos mesmos (Dansereau, Graen & Haga, 1975; Graen & 

Uhl-Bien 1995). 

 O estudo de Klein e Kim (1998) demonstra que os colaboradores com uma LMX 

alta têm menor tendência a reclamar sobre a falta de informação, formação, tempo e 

recursos. Scott e Bruce (1994) referem que a qualidade da LMX estava positivamente 

ligada ao grau com que os membros estavam satisfeitos com a quantidade de recursos 

organizacionais. Mais ainda, membros com maior proximidade com a chefia conseguem 

ter informação sobre que alterações serão feitas na empresa, levando a que tenham um 

maior conhecimento geral sobre o que se passa na empresa e sentem uma maior 

confiança na empresa e sentimento de pertença à mesma. (Yrle, Hartman & Galle 

2002). Isto leva a que colaboradores tenham mais conhecimento sobre que alterações 

serão feitas na empresa e que não sejam surpreendidos quando existam mudanças 

relevantes. A pertinência desta área para este projeto prende-se com os benefícios que 

advêm da LMX positiva e será uma das implicações práticas que este projeto 

demonstrará para os call centers. 

 

2.6.1 A gestão de conflitos e a LMX 

 

 A LMX tem implicações positivas na gestão de conflitos, isto é, membros com 

boa relação com as suas chefias diretas terão menor probabilidade de gerar conflitos 

(Paglis e Green, 2002). Esta afirmação é suportada com os estudos de Heneman, 

Greenberger e Anonyuo (1989) de que membros com boa relação com o supervisor 

receberiam mais facilmente compensações pelo seu alto desempenho e que em caso de 
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mau desempenho estes receberiam o benefício da dúvida, fruto do bom relacionamento 

existente e que isto não aconteceria com colaboradores com fraco relacionamento com o 

líder. Mais ainda, conseguem negociar melhor com as chefias, resistindo mais 

facilmente à persuasão do líder sem ter efeitos secundários, que são visíveis nos 

membros com fraco relacionamento com o supervisor (Tepper, 2006). 

 Shapiro, Boss, Salas, Tangirala e Von Glivow (1989) demonstram que os 

funcionários têm menores comportamentos de retaliação com o seu líder caso este 

quebrasse a confiança dos funcionários. Acrescenta-se ainda que as perceções de 

injustiça "atacariam" apenas membros com LMX de baixa qualidade (Johnson, Truxillo, 

Erdogan, Bauer & Hammer 2009). Na eminência de um conflito, colaboradores com 

LMX mais elevada pensarão em estratégias de abordagem para a situação, de forma a 

não criar um conflito agressivo (Green, 2008). 

 

2.6.2 A LMX e o desenvolvimento de Recursos Humanos 

 

 A nível de oportunidades de aprendizagem e crescimento, uma LMX elevada dá 

a possibilidade de crescimento, aprendizagem e eficácia no trabalho, uma vez que 

dotam de bom relacionamento com o líder, o que lhes dá automaticamente acesso a 

informação da parte dele e também existe confiança elevada. Desta forma, quem possui 

excelente relação com a chefia terá maior probabilidade de ser escolhido para funções e 

tarefas mais desejáveis e que possam até dar a possibilidade de crescer na empresa 

(Law, Wong, Wang & Wang 2000). Como existe boa relação, é expectável que essas 

tarefas e funções sejam desempenhadas com boa motivação (Bezujien. van Dam, van 

den Berg &Thierry, 2010). Mais ainda, havendo a proximidade com as chefias, haverá 

uma maior linha de progressão, porque os membros com LMX de alta qualidade 

sentem-se mais confortáveis a admitir os erros e a colocar as dúvidas às chefias, 

procurando feedback (Kudish, Fortunato & Smith 2006). No entanto, ainda que 

procurem este feedback, não significa que o aceitem, mas mais uma vez os estudos 

comprovam que uma LMX positiva indica que há uma maior aceitação deste feedback e 

da avaliação feita pelos gestores (Ellicker, Levy & Hall 2006). 
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2.6.3 A LMX e a os efeitos sobre a perceção do local de trabalho 

 Dado que estudos tendem a revelar que boas relações com a chefia melhoram o 

dia-a-dia organizacional (Ansari, 2007), os estudos de Gerstner e Day's (1997) 

demonstraram que haveria relação positiva entre a LMX positiva e atitudes para com o 

trabalho, isto é, quem possui uma LMX mais positiva acaba por ser mais otimista 

quando algo corre menos bem na empresa, ou quando se sucede uma situação mais 

pontual de injustiça. Desta forma, quem possui uma relação positiva com a chefia vê a 

organização diferente de quem tem uma relação menos positiva. 

 Tierney (1999) indica que os membros que possuíam uma relação mais positiva 

com a chefia descrevia um ambiente organizacional mais positivo, ao mesmo tempo que 

os estudos de Kraimer, Seibert, Wayne, Liden e Bravo (2011) descreviam um maior 

apoio das chefias para o desenvolvimento dos funcionários quando havia uma LMX 

positiva. Quebras de contrato psicológico eram menos reportadas (Suazo, Turnley & 

Mai-Dalton, 2008) e era demonstrada maior confiança na organização (Dulac, Coyle-

Shapiro & Henderson, 2008), enquanto que numa LMX mais baixa, isto não era 

descrito, ou era descrito com muito menos frequência.  

 A LMX pode no entanto variar no impacto que tem nas pessoas. Golden e Veiga 

(2008) demonstra que a LMX pode ter impacte diferente consoante a função que a 

pessoa desempenha, relatando que está dependente do quanto essa pessoa lida com a 

chefia e da sua própria personalidade (personalidade do colaborador). Como verificável, 

a LMX positiva acaba por colocar os colaboradores com atitudes positivas, e que essas 

atitudes têm impactes positivos, como já descritos nesta revisão bibliográfica. 

 

 

2.6.4 A LMX e a influência nos comportamentos organizacionais. 

 

 Como já referido, as implicações no dia-a-dia que a LMX tem são imensas e são 

positivas quando há uma LMX positiva. Desta forma, as empresas preocupar-se-ão em 

saber que resultados podem ter com essa positividade. É expectável que estas relações 

tenham resultados positivos para a empresa, tais como melhoria no desempenho no 
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trabalho, isto porque havendo uma boa relação, vai haver vontade de beneficiar o seu 

líder (Bauer & Erdogan, 2013). Graen e Scandura (1987) indicam que tendo a ajuda do 

líder, o colaborador vai desenvolver formas de ter um bom desempenho, de forma a 

colocar reconhecimento no líder pelo trabalho feito consigo. Mais uma vez, ao ter 

recebido a ajuda e suporte nas tarefas, haverá maior facilidade em ter um melhor 

desempenho na função, fruto do bom relacionamento que há com o líder (Bauer & 

Erdogan, 2013). A relação positiva entre a LMX e o desempenho é mais observável 

quando as tarefas são muito difíceis ou muito fáceis, uma vez que as tarefas mais 

difíceis são delegadas a membros que têm melhor relação com a chefia e que requeiram 

maior atenção por parte das chefias para concluir a tarefa com sucesso, e nas tarefas de 

execução fácil pelo facto de não requerer ajuda, mas haver um sentimento de 

necessidade de cumprir a tarefa devido à boa relação com o supervisor (Hsiung & Tsai 

2009). 

 

 

2.6.5 A relação entre LMX e cidadania organizacional, criatividade e desvio 

organizacional 

 

 Em relação aos benefícios ao nível da cidadania organizacional, estudos relatam 

que uma LMX positiva vai levar a que os colaboradores tenham comportamentos que 

beneficiem a empresa que vão para lá da sua obrigação contratual, levando a que estes 

funcionários considerem que a sua função é mais abrangente do que aqueles que 

possuem uma LMX baixa (Hiung & Tsai 2009). De um certo modo, os comportamentos 

que resultam da LMX positiva são comportamentos que agradam os supervisores e que 

variam de negócio para negócio Um estudo que comprova esta hipótese foi o estudo de 

Burris, Detert e Chiaburu (2008), em que verificaram que num restaurante com LMX 

positiva, os funcionários davam ideias de forma a melhorar a qualidade geral. Outro 

estudo foi a nível de vendas, em que colaboradores que partilhavam de excelente 

relação com o seu supervisor direto tentavam desenvolver estratégias de venda diferente 

de forma a ir de encontro com as pretensões dos clientes (Paparoidamis & Guenzi, 

2009). Numa empresa de call center, a necessidade de atingir objetivos que se 

demonstrem difíceis de atingir (ver Louçã 2014), ter comportamentos que possam 
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ajudar os colegas com mais dificuldades em atingir os objetivos poderá ser de boa 

utilidade. 

 A nível da criatividade, estudos comprovam que uma LMX elevada tem maiores 

níveis de segurança psicológica que é necessária para lidar com o status quo e encontrar 

formas diferentes de lidar com os desafios (Bauer & Erdogan 2013). Para suportar esta 

hipótese, outros estudos tais como os estudos de Basu e Green (1997) mostram relação 

positiva entre LMX e a capacidade de comportamentos criativos e inovadores. Situações 

que requeiram ir para lá daquilo que está descrito nos manuais de resolução, é 

necessário haver comportamentos de criatividade. Ter este tipo de comportamentos 

dentro de um call center ajudará a resolver situações que não estejam descritas nos 

manuais. 

 A nívelde comportamentos de desvio organizacional (tendência para ter 

comportamentos destrutivos),a LXM tem uma relação inversa com a predisposição de 

ter comportamentos destrutivos, tais como retaliação (Towsend, Phillips & Elkins 

2000). Isto acontece precisamente porque os colaboradores que possuem boa relação 

com o seu supervisor sente que perderá mais em ter estes comportamentos e estão 

menos motivados a ter estes comportamentos (Bauer & Erdogan 2013). Descrito por 

Louçã (2014), o call center é um local propício a ter conflitos e comportamentos de 

retaliação devido às más condições de trabalho descritas pelos participantes do seu 

estudo. A existência portanto de LMX positiva pode ajudar a resolver e a evitar estes 

comportamentos destrutivos. 

  

 

2.6.6 LMX e o sucesso na carreira 

 

 Um dos estudos iniciais da LMX foram precisamente a sua relação com o 

sucesso na carreira. Vários estudos propostos por Graen, Dharwadkar, Grewal e 

Wakabayashi (2006), através do estudo de 85 licenciados no Japão durante 23 anos. 

Esses estudos demonstraram que a LMX tinha implicações muito positivas no primeiro 

ano de carreira, uma vez que os membros com LMX de alta qualidade recebiam mais 
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apoio e oportunidades dos gestores para a sua carreira, resultando numa maior duração 

da mesma na empresa. A velocidade da promoção, as oportunidades das mesmas e 

bónus obtidos foram analisados ao longo dos 23 anos deste estudo (Graen et.al. 2006). 

Law, Wong, Wang e Wang (2000) revelam com o seu estudo que os supervisores que 

são alvos de LMX positiva mostram maior vontade em promover os seus colaboradores. 

Golden e Veiga (2008) detetam que os aumentos salariais estão positivamente 

relacionados com a LMX. O estudo de Graen (1990) revela por exemplo 47% dos 

gestores alvos de LMX de alta qualidade sentiam mais vontade em aconselhar os seus 

funcionários sobre a sua carreira, enquanto que apenas 12% de gestores com LMX de 

baixa qualidade o faziam. Desta forma, é demonstrado que LMX positiva dá 

possibilidades de subir na carreira. 

  

 

2.6.7 LMX e os efeitos no turnover e stresse 

 

 Com base em estudos anteriores já realizados, é expectável que uma LMX de 

qualidade traga benefícios nesta situação de turnover e stresse. Essa razão é 

demonstrada por Harris e Harvey (2010), onde falam em enraizamento e a LMX, e 

dessa forma é criada uma ligação mais forte com o líder, que promove certas 

circunstâncias que não são facilmente replicáveis noutra empresa. Mais ainda, 

colaboradores com LMX elevada tendem a gerir a sua carreira sem influências externas 

(Sturgers, Conway & Lifoogh, 2010), uma vez que estes colaboradores acreditam que 

conseguem atingir os seus objetivos dentro da empresa em que estão inseridos (Benson 

& Pattie, 2009). Estudos levam a que essa hipótese (de que uma LMX elevada leva a 

menor taxa de turnover) seja verificável, como é provado no estudo de Gerstner e Day 

(1997), onde é revelado no entanto que essa relação negativa entre a LMX e o turnover 

está mais vincado aos funcionários que são mais introvertidos, uma vez que estes não 

conseguem procurar ativamente as capacidade necessárias para se manterem ou 

evoluírem na empresa (Bauer et.al. 2006), sendo que com uma LMX positiva, como 

referido já anteriormente, há maior facilidade em obter mentores ou coaches e outras 

oportunidades que advêm da visibilidade que a LMX promove. 
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 Em relação a questões da influência que a LMX tem no stresse organizacional, 

Tanner, Dunn e Chonko (1993) referem que a LMX tem uma relação negativa com o 

stresse geral reportado pelos funcionários, e, de acordo com os estudos de Erdogan, 

Kraimer e Liden (2004), a LMX tende a aliviar os efeitos negativos de condições de 

trabalho stressantes, tais como uma má adequabilidade de um funcionário à empresa. 

Major e Morganson (2011) teorizam que a uma LMX de alta qualidade leva a que os 

colaboradores negoceiem soluções e papéis com o supervisor de forma a ocorrer uma 

interferência mínima entre a família e o trabalho, pois os líderes iriam facultar mais 

opções de família-profissão a membros com os quais tivessem bons relacionamentos, 

resultado num bom balanço entre a família e o emprego. Desta forma, um maior balanço 

entre a vida familiar e profissional, levaria a um menor stresse disfuncional e um menor 

nível de conflitos entre vida profissional e familiar (Culbertson, Huffman & Alden-

Anderson, 2010). Kacmar, Carlson e Brymer (1999) estudam de que forma é que a 

LMX terá um impacte sobre o bem-estar geral da pessoa (tanto a nível profissional 

como pessoa) e concluem que existe uma relação positiva entre estas duas variáveis. 

Ergodan, Bauer, Truxillo e Mansfield (2012) concluem portanto que a LMX de alta 

qualidade aumenta a possibilidade de ter uma vida organizacional saudável, através de 

oportunidades que permitem demonstrar o seu valor, e tendo essas oportunidades de 

demonstrar o valor, o bem-estar da pessoa consigo própria aumenta, indicando que é um 

dos fatores determinantes na satisfação de uma pessoa.  

 Em suma, os aspetos em que a LMX tem efeito já comprovados são imensos, e 

como descrito na introdução, existe o objetivo de tentar melhorar o ambiente de um call 

center através de práticas que melhorem a LMX. Verificam-se que os benefícios que a 

LMX positiva tem nas empresas são imensos e será importante aproveitar e descrevê-los 

de modo a que se percebam facilmente quais são esses benefícios, sendo alguns destes 

benefícios descritos nas implicações práticas que se obtêm deste projeto. 
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2.7. A formação e a sua importância 

 

 Uma das questões centrais deste projeto é a análise das formações, em que é ao 

mesmo tempo questionado como é feito o recrutamento e integração dentro de um call 

center para as várias funções. 

 As pessoas são parte central de uma empresa e apostar na sua formação é 

valorizar a empresa (Boxall & Purcell 2000). Um dos métodos de valorização das 

pessoas e consequente da empresa, é através da formação. A formação pode ser vista 

como "o conjunto de experiências de aprendizagem planeadas por uma organização, 

com o objetivo de induzir uma mudança nas capacidades, conhecimentos, atitudes e 

comportamentos dos empregados no trabalho" (Cabrera, 2006 p.168). É, de uma forma 

mais ampla, um processo, que pode ser planeado ou não, de lecionar conhecimentos 

novos sobre uma temática que seja importante para a realização do trabalho. 

 A formação pode ser dada sobre a ótica de um formador, em que está presente 

numa sala em que está a expor conhecimentos aos formandos, mas também podem ser 

utilizadas novas técnicas, tais como o coaching, mentoring ou e-learnings (Cunha, et.al. 

2012). 

 As formações iniciais, isto é, dadas a novos colaboradores são importantes não 

só para fornecer técnicas de trabalho que lhes vão permitir desempenhar o mais 

adequada e eficacientemente possível as suas funções e responsabilidades profissionais, 

mas também ensinar comportamentos, regras e conhecimentos mais abrangentes da 

empresa bem como melhores processos de relacionamento com colegas (Cunha, et.al 

2012). 

 

2.7.1 Benefícios da formação para a empresa 

 

 A formação revela-se como parte fulcral para os novos colaboradores, pois 

ensina métodos de trabalho que ajudam a desempenhar a função e ajuda também a 

conhecer melhor empresa (Cunha, et.al. 2012). Por si só, estes benefícios já são 
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positivos para a organização, pois está a instruir e a investir em colaboradores que 

acabarão do por dar lucro à empresa através da produção. No entanto, há mais do que 

apenas estes benefícios: 

 -Tem impacto no desempenho dos colaboradores, pois ensina/atualiza métodos 

de trabalho que visam aumentar a produção e permite aos colaboradores prepararem-se 

para assumir outras funções dentro da empresa (mudar os colaboradores para outro 

posto sem que tenham de subir verticalmente na empresa, mas sim horizontalmente). 

 -Pode melhorar a motivação, uma vez que dependendo da personalidade dos 

colaboradores, estes podem ter uma vontade de aprender mais e dessa forma estarem 

mais comprometidos e focados na empresa e no seu trabalho com potenciais níveis de 

motivação. 

 -A deteção de comportamentos inaadequados e a correção dos mesmos através 

de formação. Por exemplo, um desvio de valores com a empresa à qual estão 

contratualmente veiculados pode levar a que seja necessário corrigir esse alinhamento, e 

a formação é um veículo de correção. 

 -A formação de características de liderança pode levar a que se reduzam taxas de 

rotatividade, absentismo e outras disfunções organizacionais, pois a correção ou reforço 

de métodos/estilos de liderança tem influência nestes itens. 

 -A formação é importante em momentos de mudança. Quando a empresa está a 

lançar um novo produto, ou a adaptar-se a um novo mercado ou realidade económica, a 

formação atualizará e poderá predispor os colaboradores para essa nova realidade. 

 -Os recursos são escassos, inimitáveis e difíceis de obter. Desta forma, o 

investimento nos recursos humanos conduz a que os colaboradores se percecionem 

como uma vantagem competitiva, pois estes possuem características únicas que as 

outras empresas podem não conseguir obter tão facilmente (Cunha, et.al 2012). 
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2.7.2 Quando formar? 

  

 Os benefícios descritos na sub-secção 2.7.1 por si só são razão para haver 

formação. No entanto, segundo Cunha et. al. (2012), dar formação apenas porque é algo 

comum ou porque outra empresa o está a fazer, é um erro, pois estão a desperdiçar 

recursos. Para se dar formação eficazmente, devem ser respeitados quatro passos: 

levantamento de necessidades, programação da formação, execução da formação e 

avaliação da formação. 

 - A identificação das necessidades é o primeiro processo da formação, onde se 

analisam quais as necessidades que necessitam de formação, em que são analisadas as 

necessidades organizacionais, operacionais e individuais (Goldstein, 1993; Cabrera, 

2006). Ao nível organizacional, indicadores de produtividade são uma forma de 

averiguar se é necessário haver formação face a quebras eventuais neste fator, mas 

também quando são tomadas decisões estratégicas e estas requeiram uma adaptação a 

uma nova realidade ou expansão de negócio. 

 Ao nível individual, perceber o que cada colaborador necessita em termos de 

formação efetiva é muito importante. De igual relevância é o reforço de conhecimentos 

que um determinado grupo de colaboradores numa certa área do trabalho possam 

necessitar e que faz emergir a relevância dos processos formativos (Cunha, et. al. 2012). 

 - Tendo sido feito o levantamento de necessidades, segue-se a fase da 

programação da formação. Nesta fase questiona-se entre outros aspetos, o porquê de 

formar, quem é que vai ser formado, quem é que vai formar, em que áreas se vai formar, 

o local da formação, como se vai desenrolar o processo formativo, o que é necessário 

para executar a formação, quando é que se vai formar e o custo da formação. 

 - Dando-se por terminado o planeamento da formação, dá-se a execução da 

formação. É considerado por Cunha, et. al. (2012) como a fase visível de todo o 

processo formativo e é o momento em que se dá a transferência do conhecimento por 

parte do formador aos formandos. Há que realçar que este processo não é linear em 

relação ao que foi planeado na fase do planeamento, e que pode não ter o efeito 

desejado, pois há ou pode haver várias condicionantes, tais como a predisposição do 
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formando para a formação, a motivação do formador em formar, a capacidade de 

aprendizagem do formando e oportunidade de uso das competências, conhecimentos 

aprendidos, entre outras (Cunha, et. al. 2012). 

 - O processo formativo termina com a fase da avaliação da formação. Esta fase é 

importante pois ajuda a apurar o sucesso da formação, sucesso esse que pode ser 

medido de várias formas, sendo que um método de avaliação frequentemente usado é o 

método de Kirkpatrick. Este método está dividido em quatro níveis, sendo o primeiro 

nível a medição da reação, onde se recolha a opinião dos participantes sobre os 

conteúdos da formação (formador, métodos, material utilizados, conteúdos).  

 O segundo nível é a aprendizagem, medindo-se o impacto imediato que a 

formação teve nos formandos. Isto é feito muito frequentemente com testes teóricos 

antes, depois ou antes e depois da formação de forma a ver as diferenças de respostas e 

se houve de facto obtenção de conhecimento. 

 O terceiro nível diz respeito aos comportamentos, medindo-se se os itens 

aprendidos na formação são transferidos e aplicados para o posto de trabalho por parte 

dos formandos e se isso tem efeito no desempenho ou não. Isto pode ser feito através de 

testes teóricos ou práticos, observação direta, entre outros. 

 O quarto e último nível são os resultados, isto é, qual o impacto que a formação 

teve nas finanças ou resultados operacionais da empresa, impactos estes que podem ser 

medidos através do aumento das receitas, aumento da produtividade, redução de custos, 

etc. (Kirkpatrick, 1998). 

 A importância para o estudo deste ponto sobre a formação, relaciona-se com a 

avaliação sobre como os planos de formação são desenvolvidos, desde o momento em 

que é feita a triagem dos selecionados.É necessário analisar que competências são 

necessárias e formar sobre essas competências mas também formar novas competências. 

A formação assume-se como um processo que pode servir para que a empresa se possa 

potenciar nas suas diversas vertentes estratégicas e operacionais. (Cunha et. al. 2012). 
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2.8 A relação entre empresa "mãe" e empresa subsidiária 

 

 Atendendo à questão central colocada sobre a relação entre a empresa cliente e a 

empresa prestadora de serviços, a literatura que explora esta área aplicada aos call-

centers parece ser escassa ou mesmo inexistente. Desta forma, encontro temas 

referentes à área, mas não aplicados a call center.  

 Dentro deste tema é possível destacar o estudo de Nohria e Goshal (1994) em 

que os autores dão suporte em duas hipóteses científicas: a primeira é a hipótese do 

encaixe diferencial, em que é testada de que forma uma empresa multinacional altera 

estrutura formal das sedes das suas subsidiárias de forma a encaixar com as restantes 

subsidiárias, com o objetivo de aumentar o desempenho de todo o grupo. A segunda 

hipótese é a dos valores partilhados, quem tem como o objetivo tenta demonstrar que 

uns valores universais para todas as empresas relacionadas entre si aumentam o 

desempenho. Os autores defendem que as propostas não são únicas na forma de gerir as 

relações entre empresa mãe e subsidiária, mas que as empresas podem de facto 

implementar estas duas práticas ao mesmo tempo.  

 O estudo em si revela que ambas as hipóteses são viáveis para melhor haver uma 

ligação entre filial e empresa cliente:"O resultado do estudo fornece suporte empírico 

para a nossa proposta de que a abordagem de valores partilhados e de adequabilidade 

diferenciada são representadas igualmente como abordagem eficazes para a governança 

das relações empresa mãe-subsidiária"2(Nohria&Goshal 1994, p.498).A possibilidade 

de se testar estas duas hipóteses num call center vem com a existência de diferentes 

empresas de call center a trabalharem para a mesma companhia (várias empresas 

trabalham por exemplo para a mesma empresa cliente) e verificar se os valores da 

empresa cliente são universais para todas as empresas sub-contratadas ou se existem 

adaptabilidade dos valores das empresas sub-contratadas de forma a melhorar o 

desempenho geral.  

 Holm e Rian (2012) elaboram um estudo relativamente àexistência de 

diferençasculturaisentre empresa subsidiária e a empresa empresa cliente, e quais 
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asimplicações que essa diferença tem na aceitação de medidas propostas pela empresa 

cliente. "Relações com baixa diferença cultural diferem significativamente em termos 

de influência da empresa mãe dependendo se tanto a empresa mãe ou a subsidiária 

concordam em aceitar ou rejeitar as diferenças de poder. Da mesma forma, 

relacionamentos com elevada distância cultural diferem dependendo se é a empresa mãe 

ou a subsidiária que está numa cultura de alto distanciamento de poder. É descoberto 

portanto que a influência da empresa cliente é particularmente dependente na aceitação 

de diferenças de poder pela subsidiária"3 (Holm & Rian, 2012 p.383). Neste estudo, os 

autores concluem que de facto as diferenças culturais desempenham um papel enorme 

nas relações entre empresa cliente e subsidiárias e que isso deve ser tomado em conta 

aquando se instalam empresas fora do país (Holm & Rian 2012). 

 Holm et. al. (2000) realizam um estudo em que descrevem que consequências 

existem quando há uma diferença de perceção entre a empresa cliente e a filial (sobre de 

que forma a empresa subsidiária vê o seu papel na empresa cliente, se é alto ou não, e 

sob a forma de como a empresa cliente vê o papel da subsidiária na organização).  

 Holm et. al.(2000) propõem que dentro deste tema, podem acontecer três 

situações: a primeira situação é quando há uma sobrevalorização do papel da empresa 

subsidiária, em que os gestores da empresa subsidiária enviam imensas propostas para a 

empresa cliente, propostas essas que são rejeitadas (Birkinshaw, 1995, 1997). Estes 

acontecimentos levam a que os gestores da empresa subsidiária se sobrevalorizem, pois 

sentem que têm de dar ideias à empresa clientel e ao serem essas ideias rejeitadas, leva a 

uma desilusão por parte destes gestores, levando a que estes se possam despedir da 

empresa (Holm et. al, 2000). 

 A segunda situação é quando há uma sobrevalorização da empresa cliente, em 

que a relação entre empresa cliente e subsidiária é caracterizada por oportunidades 

perdidas, uma vez que a empresa cliente sente que a empresa subsidiária é passiva, uma 

vez que a empresa subsidiária se limita a implementar as ideias da empresa principal e 

não participa na tomada de decisão das mesmas (Holm et. al, 2000). 

 A terceira situação é quando não há perceção de diferença entre a empresa 

cliente e a filial. Neste caso, a empresa filial é capaz de enviar ideias para a empresa 

cliente, normalmente estas são aceites e recebem uma avaliação por parte da empresa 
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cleinte, pois é visto de forma positiva pois sentem que a filial quer melhorar o seu 

desempenho (Holm et. al, 2000). No entanto não havendo nenhuma diferença de 

perceção entre as duas empresas pode ser mau. Isto porque a discordância entre 

empresas é positivo pois leva a que a empresa filial chame a atenção à empresa cliente 

para novos mercados que existam, levando a que por exemplo, o papel da empresa 

subsidiária seja repensado e mudado para se adaptar a outra realidade (Holm et. al, 

2000). 

 Desta forma, Holm et. al. (2000) definem várias hipóteses, sendo que a primeira 

é: -quanto maior é o nível de sobrevalorização do papel da subsidiária por parte da 

empresa subsidiária, mais controlo terá a empresa cliente sobre a filial e a segunda, 

quanto maior a sobrevalorização do papel da subsidiária, menor será a cooperação entre 

subsidiária e a empresa cliente.  

 Resultados do estudo feito revelam que de facto quanto maior a sobrevalorização 

do papel da empresa subsidiária, maior é o controlo que a empresa cliente tem, uma vez 

que Holm et. al. (2000) indicam que neste caso que existe uma sobrevalorização do 

papel da empresa subsidiária, existe rejeição de várias propostas colocadas pela filial à 

empresa cliente. 

 A nível da segunda hipótese, também é validade por Holm et. al. (2000), uma 

vez que encontram dados que revelam uma relação negativa entre a sobrevalorização do 

papel da empresa filial e a cooperação entre a filial e empresa cliente (Holm et. al. 

2000). 

 Desta forma, a aplicação para o estudo será ver de que forma é visto o papel da 

empresa prestadora de serviços no processo de cooperação e tomada de decisão com a 

empresa cliente, uma vez que é expectável que havendo uma maior tentativa de 

participação por parte da empresa subsidiária (podemos assumir que é a empresa 

prestadora de serviços) e a empresa cliente (assumindo que é a empresa principal), a 

empresa cliente controlará melhor a subsidiária e haverá menor cooperação no processo 

de tomada de decisão. Haverá uma centralização da tomada de decisão. (Holm et. al. 

2000). 
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Fig. 2 A perceção da importância da subsidiária sobre a perspetiva da subsidiária e da empresa mãe. Holm et. al. (2000) pag.3264 

 

 Como já referido, esta dissertação tem objetivo de verificar três questões centrais 

e a revisão da bibliografia servirá como base à investigação dessas três questões. Porém, 

é necessário utilizar uma metodologia de investigação, metodologia essa que será 

apresentada no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

3. Metodologia 
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3.1 A abordagem qualitativa 

 Em ciências sociais, a pesquisa qualitativa"trabalha com um universo de 

significados, aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenómenos e não podem ser reduzidos a 

operacionalizações de variáveis” (Minayo & Sanches, 1993, p.22). Os fenómenos com 

que trabalhamos nesse campo são complexos e únicos e os sujeitos são muito variáveis 

e complexos. Frequentemente, a abordagem qualitativa tem sido utilizada para 

aprofundar.  

 "Explicar as formas como as pessoas em certas configurações entendem, têm 

atenção a, tomam ações e gerem as suas situações no dia-a-dia" (Fletcher, De Massis & 

Nordqvist, 2015 p.10). 

 A base da análise qualitativa baseia-se nesta afirmação de Fletcher, et al. (2015), 

em que de forma resumida, a abordagem qualitativa tem como objetivo analisar de que 

forma as pessoas lidam com questões do dia-a-dia, obter a sua opinião e os seus pontos 

de vista, perceções, sentimentos. A grande vantagem deste método sobre o método 

quantitativo é que permite que o entrevistador crie uma visão integral sobre as situações 

e questões e verificar ao longo do tempo a evolução, evitando que se fique com um 

trabalho mais fechado, isto é, como se fosse uma "fotografia" da situação. Pressupõe 

que seja possível tirar conclusões de um determinado momento de uma determinada 

amostra populacional, mas permite que estudos futuros investigam a mesma amostra 

populacional e retirem outros tipos de conclusões. (Fletcher, et al. 2015). 

 Desta forma, o estudo qualitativo requer uma maior integração no tema que é 

estudado, uma vez que irá lidar com pessoas de uma forma mais direta, em que estudará 

opiniões, experiências de vida, histórias, etc (Fidalgo, 2003). Deste modo, a base de 

análise acaba por ser a interpretação dessas experiências, histórias, sentimentos. Acaba 

por focar, como tal, não tanto nos resultados, como é mais usual nas abordagem 

quantitativas, mas sim na perceçãodo porquê de certos resultados (Denzin & Lincoln, 

2000). 
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 No entanto, a metodologia qualitativa tem as suas desvantagens. A maior 

desvantagem para o trabalho realizado em que foi utilizado o método qualitativo, 

prende-se com o facto de ser uma amostra populacional muito reduzida, o que acaba por 

tornar muito difícil ou mesmo impossível a generalização de dados. Acaba por ser um 

estudo aplicado a uma organização ou a um pequeno grupo de pessoas com funções 

semelhantes. Desta forma, o depoimento destas pessoas depende imenso de fatores 

externos, como realidade organizacional, situação emocional, etc. Foram realizadas 15 

entrevistas, sendo que apenas 14 foram passíveis de transcrição, uma vez que uma 

entrevista estava bastante impercetível. Dentro dessa amostra, a maioria da população 

pertence a um call center. A transcrição das entrevistas entrevistas de forma literal é um 

processo muito demorado dependendo evidentemente do número de questões a colocar 

e da duração média das entrevistas. 

Vantagens Desvantagens 

Elevada validade interna Imprecisão dos dados 

Acesso à complexidade Difícil aceitação por alguns setores da 
comunidade científica 

Contextualização Limitações técnicas: pela sua própria 
natureza presta-se à compreensão profunda 
de realidades restritas, não pretende 
generalizar resultados 

Riqueza de significados Lida com pequenas amostras 

Acesso ao mundo experiencial dos 
participantes 

 

Descrição  

Interpretação  

Subjetividade - investigador como 
instrumento de investigação 

 

Fig.3 Vantagens e Desvantagens da entrevista(Seabra, 2010 p.146). 

 

 

 

 

 

3.1.1 A entrevista 
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 A utilização da entrevista é uma das técnicas de recolha de dados da 

metodologia qualitativa. A entrevista permite que o investigador esteja em conjunto 

com o objeto de estudo (o entrevistado) e permite que não só percecione sinais verbais, 

mas também sinais não-verbais todo um conjunto de elementos do próprio contexto. 

Mais ainda, a entrevista acaba por permitir que o entrevistador tenha um maior controlo 

sobre a informação dada, isto é, permite que o entrevistado não se desvie daquilo que é 

questionado. As entrevistas podem ser estruturadas, semi-estruturadas ou não 

estruturadas. A entrevista semi-estruturada, permite que exista um conjunto de questões 

já pré-definidas pelo investigador, mas permite que durante a entrevista sejam colocadas 

outras questões que possam advir das respostas que o entrevistado vai facultando, 

levando a que haja uma maior possibilidade de aprofundamento do assunto e como tal, 

da investigação (Quivy & Campenhoudt, 1995). 

 

3.2 Justificação do posicionamento metodológico 

 

 Este estudo envolve a investigação de três áreas principais dentro de um call 

center: o relacionamento entre o supervisor e o colaborador (LMX), o estudo dos planos 

de recrutamento, formação e integração executados por um call center(no caso o call 

center a que pertenciam a maioria dos participantes da amostra) e o estudo do 

relacionamento entre a empresa prestadora dos serviços de call center e sua cliente e 

verificar que impactes tem para as duas empresas essas relações. Enquanto que estudos 

sobre a LMX e o relacionamento entre empresas é feito com um posicionamento 

metodológico quantitativo, (ver revisão de literatura), foi optado usar um 

posicionamento metodológico qualitativo, uma vez que foram entrevistadas pessoas e 

será mais produtivo e enriquecedor ouvir a sua opinião, avaliar as suas respostas verbais 

e não verbais, ou seja, a opção metodológica foi determinada pela maior adequabilidade 

ao estudo e compreensão dos objetivos da pesquisa e das próprias questões de partida. 

Tendo em conta o posicionamento metodológico, medir relacionamentos de forma 

quantitativa é mais difícil, pois é complicado medir o quanto se gosta do supervisor ou o 

quanto se gosta da empresa para a qual se presta serviços. Com um posicionamento 

metodológico qualitativo, as pessoas conseguem ser mais abrangentes nas respostas, 

não existindo respostas certas nem erradas, mas sim opiniões, o que leva a que possam 
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falar e refletir sobre a sua experiência pessoal. Permite centrar a pesquisa num fator 

crucial que tem a ver com a experiência pessoal de cada um relativamente às três 

questões centrais que são colocadas. Desta forma, este posicionamento metodológico, 

com recomendação por parte do orientador, acaba por ser o mais adequado e o mais útil 

para esta dissertação, pois são analisadas questões de ciências não exatas. Mais ainda, 

sendo o estudo dos call centers de elevada dificuldade, uma vez que há muita 

resistência por parte destas empresas em revelar informações próprias, a utilização de 

inquéritos quantitativos poderia levar a que a empresa os adequasse ou fizesse pressão 

para responder de uma certa forma às questões que seriam colocadas, havendo uma 

forte possibilidade de se obterem dados enviezados, levando a que a investigação 

estivesse assente em dados que não correspondessem à realidade. Ao adotar um método 

qualitativo, a probabilidade de obtenção de dados verídicos é mais elevada, uma vez que 

é possível verificar e visualizar os sinais corporais, o nível de nervosismo e de à vontade 

com que a pessoa fala sobre as questões colocadas (Quivy & Campenhoudt, 1995). 

 

 

3.3 Metodologia de Recolha de Dados 

 

 A metodologia de recolha de dados foi feita com base em entrevistas com guião 

semi-estruturado, em que ao longo das entrevistas que foram realizadas, foram 

acrescentadas questões aos guiões. Uma vez que foram entrevistadas pessoas de 

diferentes funções dentro de um call center, desde operadores até ao gestor de um call 

center, houve a necessidade de criar vários guiões de entrevista, sendo que cada guião 

era criado de forma a colocar questões mais específicas à função do entrevistado, 

questões essas que a amostra das restantes funções não conseguisse responder. No 

entanto, em certos casos, foi decidido não utilizar um guião (como foi o caso na 

entrevista a um antigo colaborador), uma vez que foi decidido explorar sucessivamente 

os assuntos de que a pessoa em questão relataria, havendo a possibilidade de obter mais 

informação sobre a sua experiência no call center, em que permitia definir questões que 

poderiam servir de base para os guiões de entrevista destinados aos operadores, 

formadores, supervisores e coordenador. A análise de conteúdo foi o método utilizado 
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para analisar os dados, método esse definido por Bardin (1991) como um conjunto 

diversificado de instrumentos metodológicos, que se aplicam a discursos, cujo factor 

comum é a inferência e o raciocínio dedutivo. Pressupõe uma elevada subjetividade e 

objetividade, e permite que haja descoberta de novos dados, mas também a afirmação 

de dados pré-existentes. 

 

3.4. Amostra dos participantes 

 Foram inquiridas catorze pessoas de quatro tipos de amostra populacional, 

população essa que foram assistentes de call center (incluindo um antigo assistente), 

supervisores, formadores e coordenadores:   

 Idade Habilitações  Estado Civil Função na 

empresa 

Antiguidade na 

empresa 

Entrevistado 1  33 Licenciatura União de 

Facto 

Supervisor de 

supervisores e 

formador 

9 anos 

Entrevistado 2 21 12º ano Solteiro Assistente 2 anos 

Entrevistado 3 34 Licenciatura Casado Formador 9 anos 

Entrevistado 4 32 Freq. 

Universitária 

Solteiro Supervisor 10 anos 

Entrevistado 5 24 12º ano Solteiro Supervisor 6 anos 

Entrevistado 6 39 Licenciatura Casado Coordenador 10 anos 

Entrevistado 7 29 Freq. 

Universitária 

Solteiro Assistente 2 anos 

Entrevistado 8  38 Freq. 

Universitária 

Casado Supervisor 10 anos 

Entrevistado 9 24 Mestrado Solteiro Assistente 1 ano 
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Entrevistado 

10 

24 12ºano Solteiro Supervisor 3 anos 

Entrevistado 

11 

27 12ºano Solteiro Supervisor 7 anos 

Entrevistado 

12  

27 Freq. 

Universitária 

Solteiro Assistente 3 anos 

Entrevistado 

13 

32 Licenciatura Solteiro (Antigo)Assistente 3 anos 

Entrevistado 

14 

43 Licenciatura Casado Supervisor 10 anos 

 

3.5 Procedimentos de recolha de dados 

 Os procedimentos realizados para a recolha de dados foram desde em primeiro 

lugar investigar a literatura já existente sobre as três questões centrais. Através da 

revisão bibliográfica, foi possível desenvolver questões para os guiões de entrevista que 

vão ao encontro dos objetivos de estudo, mas que no entanto acabam por ser bastante 

abrangentes, sendo que outras questões são mais diretas com objetivo de verificar a 

resposta não só verbal mas também corporal da pessoa.  

 Inicialmente foram desenvolvidos dois guiões de entrevista, um guião 

direcionado ao operador de call center, que faz questões acima de tudo com as 

perceções que têm do seu supervisor, qual o relacionamento e perceber que 

competências consideram mais importantes (ver apêndice nº1). Outro guião fora 

desenvolvido para os supervisores, dotado com mais questões, foca-se na sua perceção 

de liderança, na perceção de justiça organizacional dos outros colegas supervisores, 

relacionamento entre colegas de função e relacionamento com os operadores de call 

center (Ver apêndice nº2). Fora previsto, inicialmente, apenas conseguir o depoimento 

de operadores e supervisores, sendo que através de um contacto com uma formadora de 

um call center, foi possível obter entrevistas com duas formadoras e um coordenador e 

com mais supervisores, num total de 14 entrevistas (quatro operadores, seis 
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supervisores, dois formadores, um coordenador, e um antigo colaborador). Perante tal 

oportunidade, foram criados mais dois guiões de entrevista, sendo que o guião para os 

formadores baseia-se no conhecimento dos planos de formação que são executados 

naquele call center, tanto para as funções de assistente de call center/operador, 

supervisor e para a função de formador, mas também conhecimento de que 

competências acham importantes para o cargo de formador e supervisor (ver apêndice 

nº3) e também questões transversais, que passam por perceções de injustiça e de 

conflito. Já a entrevista para o coordenador foi desenvolvida com várias questões 

colocadas nos guiões de assistente e supervisor de call center, acrescentando questões 

sobre o relacionamento entre empresa prestadora de serviços e empresa cliente. Em 

relação à entrevista ao antigo colaborador, foi decidido não usar guião, uma vez que 

através das respostas por parte do mesmo, foi optado em utilizar "pontas soltas" como 

questões seguintes, levando a que fosse possível obter informação mais detalhada sobre 

certas áreas.  

 As entrevistas foram realizadas em dias diferentes, sendo que algumas foram 

realizadas dentro de um call center, em ambiente isolado, sendo que outras foram 

realizadas em locais públicos, nomeadamente cafés, tendo as entrevistas uma duração 

média de trinta minutos, sendo que algumas entrevistas duraram dez minutos e outras 

mais de sessenta minutos. As entrevistas foram transcritas na íntegra, com algumas 

dificuldades de transcrição em algumas entrevistas devido à fraca qualidade da gravação 

mas permitindo perceber-se todos os discursos. Todos os participantes autorizaram que 

fosse possível gravar as entrevistas. As entrevistas foram transcritas sucessivamente, 

tendo sido optado por realizar a maior parte das entrevistas primeiro e depois proceder à 

transcrição das mesmas. Tendo sido terminado o processo de transcrição, iniciou-se o 

processo de análise dos dados com vista a obter respostas às questões de partida 

colocadas, mas também a questões que se levantaram com a revisão bibliográfica. Os 

entrevistados foram esclarecidos quanto ao objetivo do estudo realizado e foram 

alertados que os dados que facultariam seriam confidenciais e que nomes de pessoas e 

de empresas seriam ocultados, de forma a não comprometer postos de trabalho nem a 

privacidade das pessoas, tanto dos inquiridos como daqueles que seriam revelados no 

decorrer das entrevistas.  
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4. Apresentação, análise e discussão de dados. 

 Tendo três questões de partidacomo base fundamental deste estudo, sendo que a 

primeira questão é de que forma é que a relação entre a chefia e o colaborador 

influencia o ambiente organizacional e que consequências advêm caso ocorra um bom 

relacionamento entre aqueles atores?  

. A segunda questão central é: quais são os planos de seleção, formação e 

integração de empresas de call center? Visa investigar e tentar melhorar os planos de 

formação dentro do call center, desde a formação inicial, que é dada quando há a 

necessidade de formar novos colaboradores para desempenharem funções na empresa, 

mas também quando há evolução de posto, isto é, quando os assistentes de call center 

têm a possibilidade de subir na carreira, horizontalmente ou verticalmente e também 

verificar de que forma recebem formação quando há a necessidade de atualizar 

conhecimentos. Para auxílio de análise dos planos de formação, serão também descritos 

o processo de recrutamento e seleção e de integração, uma vez que têm influência nos 

planos de formação e ajudará a que melhor se entenda como são feitos (os processos de 

formação). 

 A terceira e última questão é: Existirá um alinhamento de valores entre a 

empresa de call center e a empresa cliente e quais os impactes que a existência ou não 

de tal alinhamento produz nas duas empresas? Visa analisar a consistência entre os 

valores da empresa cliente e os valores da empresa de call center e verificar que efeitos 

tem para as duas empresas quando não há um alinhamento correto desses mesmos 

valores, mas também verificar como é feito a gestão negocial entre as duas empresas 

por parte do coordenador do call center. 

 

 Como referido na metodologia, este estudo teve como base metodológica uma 

análise qualitativa da amostra da população, com base na análise de conteúdo de 
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entrevistas que foram realizadas com guiões semi-estruturados, em que foram realizadas 

entrevistas a quatro tipos diferentes de população trabalhadora do call center: 

assistentes, supervisores, formadores e coordenador. Foram realizados 4 guiões 

diferentes, adaptados a tipo de população, de forma a retirar o máximo de informação 

que cada amostra me podia facultar. 

 Todas as questões que foram desenvolvidas dentro do guião tiveram 

relacionamento com cada pergunta de partida bem como relacionadas com alguns dos 

aspetos decorrentes da revisão bibliográfica efetuada.  

 

 

 

 

4.0.1 Descrição das funções dos inquiridos 

 

 É importante conhecer um pouco as principais responsabilidades das funções 

desempenhadas pelos entrevistados, que são a função de assistente de call center, 

supervisor, formador, chefe de supervisão e de formação e de coordenador. As 

principais responsabilidades de cada um foram obtidas nas entrevistas. De acordo com 

as mesmas e atendendo à função de assistente de call center, as suas funções são a de 

prestar apoio técnico ao cliente (Entrevistado 9 (assistente)), gerir o tempo de chamada 

(Entrevistado 12 (assistente)), garantir a satisfação do cliente a qualquer questão que ele 

coloque (Entrevistado 7 (assistente)).  

 Ao nível de supervisor, as principais responsabilidades são desde gestão de 

equipa; preenchimento de questões administrativas, que vão desde troca de folgas, troca 

de horários e reposição de horas; traçar planos de melhoria qualitativa das chamadas nos 

assistentes; fazer acompanhamento diário dos assistentes nas suas dúvidas relacionadas 

com o trabalho. (Entrevistado 4 e 8 (supervisores)).  

 Em relação a um formador, as suas principais responsabilidades são a de formar 

novos assistentes e fazer conversões daqueles que já estão a trabalhar no call center, 
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renovar conhecimentos e ajuda na parte qualitativa dos assistentes (Entrevistado 3 

(formador)). 

 Já as funções de um chefe de supervisão e formação passam por mediar a 

relação entre a supervisão e a empresa cliente, a nível de processos, de cumprimento de 

objetivos, com o objetivo de criar um alinhamento entre supervisão e empresa cliente. 

Responsabilidade pela interação com o cliente a nível de formações, pois é o cliente que 

define o método e conteúdos (Entrevistado 1 (formador/chefe de supervisão). 

 As funções de um coordenador de call centerpassa por gestão operacional sobre 

o produto final que é entregue à empresa cliente, distribuição de tarefas e gestão 

contratual (Entrevistado 6 (coordenador)). 

 

 4.0.2 Motivos de entrada no call center 

 

 Há questões que são transversais a todos os questionários, sendo que a primeira 

se prende com as razões que levaram os entrevistados a entrar num call center, pergunta 

que se relaciona com o estudo realizado por Louçã (2014). A consistência das respostas 

foi visível entre todas as populações inquiridas, sendo que todos os participantes 

afirmaram que entraram no call center apenas por questões monetárias e por questões 

de apenas encontrar uma ocupação ou mudar de ocupação, variando apenas nas 

justificações, sendo que algunsentrevistados(N=14) afirmam que seria para pagar os 

estudos, como é o relato doentrevistado3 (formador)não tinha capacidade para pagar 

os meu estudos, a minha mãe não tinha, então tinha de ser eu a pagar tudo o que era 

inerente ao curso e outro participante refere que seria para apenas suportar custos de 

outra profissão, referido pelo entrevistado 14 (supervisor): tinha um escritório com uma 

colega em parceria, no entanto tive despesas e nós tínhamos que pagar as despesas do 

escritório. 

 O entrevistado 10 (supervisor) refere que na altura estava a procura de emprego 

e era uma oportunidade para conseguir começar a trabalhar, enquanto que o 

entrevistado 5 (supervisor) refere que na altura trabalhava no McDonalds, precisava de 

um trabalho diferente, o call center foi uma oportunidade que surgiu. 
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 Desta forma, verifica-se que as razões de ingresso na empresa de call center são 

instrumentais (apenas servem para suprimir necessidades básicas), onde não se verifica 

uma razão de afeto (de realização pessoal) em ingressar no call center. 

  

 

4.1 Relacionamento com o supervisor (LMX) 

 

 Como já referido, uma das questões centrais deste estudo é o estudo da relação 

existente entre o supervisor e o assistente de call center. De acordo com Louçã (2014), 

sendo o call center um trabalho muito segmentado, em que há funções extremamente 

específicas e que muitas vezes as relações com a chefia são inexistentes, o que retira 

benefícios para supervisores, assistentes e empresa. Um desses benefícios é descrito por 

Bezujien, et.al. (2010), em que afirma que existindo boa relação com a chefia, existirá 

melhor desempenho por parte do subordinado (que neste caso é o assistente de call 

center). Perceber de que forma existe essa boa relação, quais os traços que devem existir 

num supervisor, perceber se esses traços estão de acordo com as pretensões dos 

assistentes, isto aplicado ao call center, pode ser a chave de melhoria do ambiente 

organizacional dos call centers, uma vez que, como referido no capítulo 2, há vários 

benefícios para as empresas em que existe uma LMX de alta qualidade. LMX de alta 

qualidade irá desenvolver laços mais fortes com o líder, havendo a ideia de que estes 

sentimentos se alastrarão ao resto da equipa. (González-Romá & Le Blanc 2012) 

 Várias questões foram colocadas para medir o nível de relacionamento com o 

supervisor direto, sendo que foram colocadas aos supervisores três questões e aos 

assistentes foram colocadas cinco questões, questões essas que vão desde as 

competências que os supervisores necessitam de ter sob a ótica de todos os 

entrevistados; a relação direta existente entre supervisor e colaborador/assistente; a 

existência de conflitos com o supervisor com o assistente e do assistente com o 

supervisor mas também com colegas e perceções de injustiça existente, de forma a 

percecionar como é a relação entre hierarquias diferentes, mas também a relação entre 

pares (em termos de cargos de chefia). Foram também colocadas questões aos 
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formadores relacionadas com o relacionamento com colegas e chefias e perceções de 

injustiça em relação a si e/ou a colegas. 

 

4.1.1 Relação direta com o supervisor. 

 

 A existência de questões para medir a relação direta realça-se com o facto de ser 

um ponto importante na escala de medição da LMX, segundo Ansari (2007) e Bauer e 

Erdogan (2013). O parâmetro de afeto, que visa medir o quanto o assistente gosta do 

supervisor pôde ser medido com a realização de questões acerca da relação direta com o 

supervisor. Dentro deste tema, as opiniões são divergentes. O entrevistado 12 

(assistente) refere que tem uma relação boa com o supervisor, destacando que é o 

espírito de bom relacionamento dentro do call center que ajuda a resistir à função que 

desempenham, como expresso na citação seguinte: 

 Boa, boa, sim, uma das coisas que é boa no call center é precisamente a relação 

entre todos nós, todos, caso contrário acho que nem metade das pessoas trabalhavam 

lá se não fosse assim.(Entrevistado 12 (assistente)) 

 Ainda no âmbito da questão de relação direta com a chefia,foi questionado de 

que forma é essa relação é tratada, isto é, se existe uma relação de amizade ou se é uma 

relação que existe apenas dentro do call center. Desta forma, novamente o entrevistado 

12 refer que tem bom relacionamento com a sua primeira supervisora dentro e fora do 

call center, porque esta supervisora fala imenso com os seus assistentes e tenta criar 

relacionamento com eles. No entanto refere que a atual supervisora tem apenas uma 

relação laboral, sendo que a mesma não cria grandes laços afetivos com os assistentes, 

preferindo criar laços com restantes supervisores. 

  

 Fora da empresa, o exemplo que eu tenho de alguém que me dê bem é a minha 

primeira supervisora, dou-me muito bem com ela. Quando passei para backoffice 

deixou de ser, e agora voltou a ser minha supervisora. Lá fora tenho uma excelente 

relação com ela. Com a minha antiga supervisora por exemplo, foi minha supervisora 

de backoffice desde sempre,damo-nos bem lá dentro, cá fora não, já é mais um 
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distanciamento; até porque depende muito da personalidade das pessoas.(Entrevistado 

12 (assistente)) 

  

 O entrevistado 9 (assistente) refere que existe uma relação muito boa com o 

supervisor e colegas de equipa, revelando que para lá da relação laboral há também com 

o seu supervisoruma relação extra-laboral de boa qualidade. A questão da relação extra 

laboral está novamente ligada ao tema de Ansari (2007) e Bauer e Erdogan (2013), em 

que mais uma vez procura-se medir o parâmetro do afeto. Havendo uma relação extra-

laboral, há maior probabilidade de criar laços afetivos e trazer essa relação para o 

trabalho, ainda que essa relação depois possa ser diferenciada com os colegas (Ansari 

2007; Henderson et.al 2009). 

 Com os supervisores diretos, a relação é muito boa(...) temos uma relação 

profissional, não estamos na galhofa o dia todo, na brincadeira mas temos uma relação 

fora do trabalho também; sair, jantar, tomar café, beber um copo ao fim de semana. 

(Entrevistado 9(assistente)) 

. 

 Já o entrevistado 7 (assistente) refere que tem uma relação boa com a 

supervisora, indicando que esta recebe-os facilmente para tirar dúvidas: Considero uma 

relação boa, uma pessoa disponível e como estava a dizer, está sempre de 

braçosabertos para receber as nossas dúvidasmas que está limitado apenas a uma 

relação laboral, em que destaca que a supervisora organizou um jantar com membros da 

equipa, não tendo referido que existissem encontros fora do trabalho mais frequentes. 

 É só profissional. (...) a nossa supervisora enquanto supervisora organizou um 

jantar para a nossa equipa, ou seja, ela tratou de marcar o restaurante, ver as pessoas 

que iam, frisou bastante que seria neste caso um encontro extra trabalho (...). 

 

 O entrevistado 2 (assistente) realça que de facto a sua relação com a sua 

supervisora direta é bastante positiva, indicando que havia uma excelente relação 

laboral, mas que havia pouca relação extra-laboral. Refere comum outro supervisor com 

quem convive, tem uma relação menos humanizada mas sim uma relação mais 
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distanciada e baseada mais em trocas laborais (ou seja, há contacto apenas para falar de 

questões relacionadas com o trabalho) (Ansari 2007; Graen & Uhl-Bien 1995). 

 (...) Ela é espetacular, está sempre atrás de ti, faz rir, está sempre na 

brincadeira mas a falar a serio, mas não é o princípio militar (…). Houve alguns dias 

que estive menos bem e veio-me perguntar se estava bem e se precisava de alguma 

coisa que ela estaria lá, super atenciosa(...). Já tive saídas com ela mas eram jantares 

de equipa, que não é profissional, profissional, mas é um pouco profissional (...) Outro 

supervisor com quem convivo é mais militar, é mais rígido (…).(Entrevistado 2 

(assistente)) 

 

4.1.2 Auxílio mútuo perante situações adversas 

 

 Segundo o estudo de Ansari (2007) e de Bauer e Erdogan (2013), uma das 

componentes da LMX é a lealdade, isto é, o grau de apoio que existirá entre o 

subordinado e o responsável hierárquico perante uma situação adversa ou não. Uma 

LMX positiva tem efeito na gestão de conflitos, reduzindo a probabilidade dos mesmos 

e com um clima de suporte mútuo entre líder e colaborador, menor será ainda a 

probabilidade (Paglis & Green, 2002). Colocou-se a questão a toda a amostra desta 

pesquisa: "Sente que poderia "colocar as mãos no fogo" pelo seu supervisor/membros 

da sua equipa/sala? Se sim, porquê?" 

 

 Da parte dos supervisores, o entrevistado 8 (supervisor) refere que auxiliaria sem 

sombra de dúvida os seus assistentes, referindo que tem uma enorme apetência do lado 

humano, indicando que consigo ser mãe de quase 98 % da minha equipa, e tento acima 

de tudo que eles se identifiquem comigo apesar da nossa diferença de idades. 

  Refere que prefere ser ela em primeiro lugar a receber a reprimenda por parte da 

chefia superior e daquela forma ser ela a fazer a reprimenda ao seu assistente, criando 

uma enorme relação com a equipa e passar essa imagem para os seus assistentes para 

que eles se deem bem também uns com os outros   
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 (...) Levo eu com a bala porque eu tenho boa carapaça, magoa mas eu levo com 

ela; 

 O entrevistado 11 (supervisor) refere que defenderia sim os seus assistentes caso 

fossem assistentes que ele já conheceria há algum tempo, partilhando da mesma opinião 

o entrevistado 10 e 5(supervisores) da mesma forma que o entrevistado 14 (supervisor), 

indicando que o fez porque estava certo daquilo que estava a fazer, porque conhecia a 

equipa e também sentia que era dever dele enquanto supervisor. 

 Isso vai depender do assistente em questão.(Entrevistado 5 (supervisor)) 

 Porque tenho a certeza absoluta daquilo que estou a fazer. Se o estou a fazer é 

porque acredito, primeiro porque conheço a pessoa e o trabalho da 

pessoa.(Entrevistado 14 (supervisor)) 

  Para a mesma pessoa, foi questionado se sentia que os seus assistentes eram 

capazes de fazer o mesmo por ele, indicando positivamente que sim, mas que nem todos 

ofariam, tendo sido perguntadocomo é que ele ganhava a confiança dos seus 

assistentes.A resposta incidiu no elevado tempo de trabalho que tinha com a equipa, as 

pessoas acabavam por se conhecer bastante bem. 

  

 Foi uma equipa com que trabalhei durante 2 anos. Eles foram meus assistentes 

durante 2 anos. Isso tem prós e contras, mas uma das vantagens é que as pessoas 

acabam por te conhecer bem e saber aquilo com que contar, porque tu durante 2 anos, 

mesmo que o quisesses, acho que ninguém quer, não escondes aquilo que és na 

realidade.(Entrevistado 14 (supervisor)) 

 

 Mais uma vez, a componente da lealdade desempenha um papel importante, 

onde se verifica que há um auxílio mútuo. Neste caso mais concreto, o facto de se estar 

a trabalhar há bastante tempo com a mesma equipa e a haver boa relação com a chefia, 

promovem enraizamento e maior entrosamento entre a equipa e o seu supervisor. Harris 

e Harvey (2010) referem que esta situação tem relação negativa com taxas de turnover, 

isto é, reduzem a probabilidade dos colaboradores nesta situação se despedirem. 
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 Da mesma forma, o entrevistado 4 (supervisor) refere que auxiliaria os seus 

assistentes mas que dependia dos casos: 

 Já o fiz e sobretudo para transmitir, primeiro porque achava de facto que o 

podia fazer (…)nunca me correu mal, acho é que é importante que quando fazes, as 

pessoas relativamente às quais tu fazes percebam que o estás a fazer. Isto na prática 

passa por responsabilizar muito as pessoas, ou seja, se estás a dar a cara e a assumir a 

responsabilidade estando consciente que as coisas vão correr bem porque confias na 

tua equipa ou no grupo de pessoas que estás a liderar, acho que sim, responsabilizas e 

acaba por ser benéfico para eles. 

 Uma das resultantes da LMX positiva é o grau de autonomia e de 

responsabilidade que é dado aos colaboradores. Ao haver boa relação, o supervisor cede 

mais autonomia (Yuki e Fu, 1999). Desta forma, o entrevistado 4 refere precisamente 

essa cedência de responsabilidade. 

 O entrevistado 4 (supervisor) alonga-se na questão em que tem de dar 

reprimendas aos seus assistentes e a forma como faz. Tenta ao máximo que as 

reprimendas sejam privadas e evita que haja a necessidade de passar situações para as 

chefias superiores, de forma a evitar que o problema se agrave: 

 (...) Se tens que fazer um alerta ou chamar alguém à atenção, esse alerta deve 

ser dentro dos possíveis privado(...) sempre que eu não acho relevante, são geridas na 

equipa e a coordenação não precisa de estar a par de tudo aquilo que se passa(...). 

 Dentro da mesma questão, o mesmo entrevistado foi inquirido se defenderia um 

membro da equipa independentemente da antiguidade na empresa, em que refere que a 

sua política de gestão é a de defender a sua equipa independentemente da antiguidade: 

 A política é sempre a mesma que é, eu atravesso-me sempre pela minha equipa 

mas quando eles fazem algo que corre menos bem sou o primeiro a apontar-lhes o 

dedo, mas sou eu o primeiro a apontar-lhes o dedo(...) procuramos defender "os 

nossos" sempre que possível (...). 

 Sendo a LMX uma teoria que está assente na diferenciação, isto é, tratamento 

diferente dos colaboradores da mesma equipa por parte do supervisor (Erdogan &Bauer, 
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2009), o entrevistado 4 (supervisor) prefere tratar toda a equipa equitativamente quando 

se trata de reprimir, independentemente do tempo e da relação que possui com o 

assistente em questão. 

 

 Ao nível das respostas por parte dos assistentes, há no geral uma consistência de 

respostas, indicando a maioria de que auxiliaria o seu supervisor em situações adversas, 

no entanto há algumas divergências nas respostas, em que o entrevistado 12 (assistente) 

refere que o faria pela atual supervisora porque sentia imenso que a supervisora não 

defendia a equipa e que se regia demasiado pelas ordens superiores sem defender os 

interesses dos seus assistentes  

 Não, as mãos no fogo não. Neste caso, falando na minha ultima supervisora, 

excelente supervisora, nada contra mas não lutava pela equipa (...)alguma ordem que 

saía, ok, vamos deixar de, ela aceitava muito bem e desenrasca-te(...)estava muito 

submissa às ordens que veem de cima (...). 

 No entanto, o entrevistado tem conhecimento de que há outros supervisores que 

não são rígidos desta forma e que defendem a equipa, como atesta a afirmação seguinte: 

 (...) Há supervisores que já não são assim, que independentemente de haver 

ordens eles defendem(...). 

 Da mesma forma, o entrevistado 7 (assistente) refere que apenas auxiliaria o seu 

supervisor em situações adversas apenas se conhecesse os factos, uma vez que afirma 

que só tem uma relação laboral com o supervisor em questão. 

 Visto que a minha relação com a pessoa é apenas profissional, teria primeiro de 

apurar os factos (...). 

  

 Através desta resposta, é possível analisar que o impacto que a componente do 

afeto tem da LMX é elevada, uma vez que a componente da lealdade acaba por estar 

condicionada pela componente do afeto, ou seja, a não existência de uma relação de 

maior amizade leva a que o entrevistado 7(assistente) não auxilie sem questionar o seu 

supervisor. 
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 Analisando as respostas mais positivas sobre a defesa do supervisor por parte 

dos assistentes, as razões são variáveis. O entrevistado 9 (assistente) refere que 

defenderia o seu supervisor porque é uma pessoa queo ajuda imenso no seu dia-a-dia e 

porque sente que o mesmo iria fazer o mesmo por si: 

 Sim, pelo meu supervisor direto sim. Ele ajuda-me muito e que se tiver que pôr 

as mãos no fogo, se tiver que me defender, ele seria a primeira pessoa a fazê-lo e se 

algum dia tivesse que retribuir, sim. 

 O entrevistado 2 (assistente) refere que defenderia a sua supervisora sem 

questionar, mas que no entanto por outros supervisores que teve não o faria: 

 Sim, pela minha supervisora sim. No entanto por outros supervisores que já tive, 

não o era capaz de fazer, apenas por alguns e tive 10, mais ou menos. 

  

 Da mesma opinião partilham os formadores inquiridos, com o entrevistado 1 a 

revelar que assumiria esse comportamento apenas alguns colegas de trabalho: 

 Colocaria a mão no fogo por alguns dos meus colegas. 

 

 Já o coordenador entrevistado(Entrevistado 6) deu uma resposta mais abrangente 

à questão, em que refere que por uma questão de personalidade, não colocaria as mãos 

no fogo, referindo que acaba por ser complicado defender alguém que tome uma 

decisão irracional, mesmo que essa pessoa tenha um comportamento exemplar: 

 

 (…) Não vou por as mãos no fogo por ninguém mas vou dar muita confiança a 

muita gente porque tem que ser. 

 No entanto, refere que será sempre a primeira pessoa a defender a empresa e as 

suas equipas perante o cliente do call center, uma vez que revela que tem de ser ele a 

fazer a relação com o cliente: 

 (...) Assumo e sempre me assumi como o responsável na medida em que é 

preciso dar uma explicação(...). 
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4.1.3 Competências de um supervisor 

 

 Atendendo aos estudos de Tepper (2011) sobre a predisposição de haver 

comportamentos de liderança destrutiva, foi colocado no guião de entrevista de todos os 

inquiridos uma questão que visa perceberque competências acham que são mais 

importantes num supervisor. Tepper (2011) afirma que a personalidade da pessoa tem 

influência nos comportamentos de liderança, tanto nos comportamentos positivos como 

nos comportamentos destrutivos. Breevart, et.al.(2012)referem que os líderes têm traços 

únicos que lhes permite ter certo tipo de relacionamentos com os seus colaboradores e 

que relacionamentos positivos trazem benefícios tanto para o supervisor como para o 

colaborador. Ansari (2007) desdobra a LMX em quatro áreas (afeto, contribuição, 

lealdade e respeito profissional), sendo que a personalidade tem um peso nestas quatro 

componentes. 

 Desta forma é pertinente verificar que competências é que são valorizadas pelos 

assistentes, mas perceber também qual é o papel do supervisor, isto à luz tanto do lado 

dos assistentes mas também dos supervisores. A resposta do coordenador e dos 

formadores também foram tidas em conta. As respostas podem ajudar a que no futuro se 

melhore os processos de recrutamento e de seleção de supervisores, de forma a ir mais 

de encontro das necessidades dos assistentes de call center. 

 Há uma consistência de respostas no que se refere às competências, no entanto 

há respostas mistas quanto ao que é mais valorizado em termos de competências. 

  

 Analisando o depoimento do coordenador inquirido (entrevistado 6), indica que 

na teoria um supervisor (...)tem que ter bons conhecimentos técnicos, tem que ser 

tecnicamente bom; depreende-se com a facilidade em operar nas aplicações e ir 

procurar informação na literatura. No entanto isto não é mais valorizado por ele, sendo 

que o que mais valoriza éa capacidade de te relacionares com a tua equipa e a sua 

motivação; as pessoas precisam de sentir que um líder é como um guia, e que essa 
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liderança sejaquase inata,seja dada pela função, pela hierarquia. Mas se acatares(uma 

ordem) e depois conseguires ter uma relação boa com aquela pessoa, de alguma forma 

sentes-te a dever alguma coisa àquela pessoa e portanto consegues entregar aquilo que 

ela te está a pedir. Portanto eu acho que as competências interpessoais são bem mais 

importantes que as competências técnicas. 

 Bauer e Erdogan (2013) referem que é expectável que estas relações tenham 

resultados positivos para a empresa, tais como influência no desempenho no trabalho, 

isto porque havendo uma boa relação, vai haver vontade de beneficiar o seu líder e de o 

ajudar (ver também Blau, 1964). Desta forma, a resposta dada pelo entrevistado 6 vai de 

encontra ao que é referido por Bauer e Erdogan (2013), referindo também os 

pressupostos de Graen e Scandura (1987), onde indicam que tendo a ajuda do líder, o 

colaborador vai desenvolver métodos de ter um bom desempenho no seu posto, de 

forma a colocar reconhecimento no líder pelo trabalho feito consigo. 

 Tendo em conta a resposta dada pelo entrevistado 6 (coordenador), foi 

questionado sobre a situação atual, se estas competências que ele valoriza seriam 

transversais aos supervisores que estavam atualmente a desempenhar funções. Foi 

revelado que a seleção do tipo de supervisor depende das necessidades imediatas, em 

que acaba por ter de colocar supervisores mais técnicos em certas situações e 

supervisores mais relacionais noutras, mas que também as pessoas mais antigas, neste 

caso os supervisores, acabam por mudar a sua personalidade e serem diferentes daquilo 

que eram quando foram selecionados para a função. 

 (...) Fomo-nos direcionando mais para uma necessidade mais técnica num 

momento e depois mais relacional noutro momento(...)há vários casos em que pessoas 

eram mais fechadas e que se tornaram mais abertas, que eram mais fechadas e são 

mais abertas, hoje são mais capazes de comunicar com um número maior de 

operadores da sua equipa e há aqueles que se fecharam mais, porque se calhar tiveram 

não tão boas experiencias com algumas das abordagens que tiveram. 

 Ou seja, a escolha de um determinado supervisor fora feito com base nas 

competências que possuía naquela altura, mas que com o desempenhar da função e com 

o envelhecimento, essa pessoa mudou a personalidade e ganhou/perdeu competências, o 

que revela que possa estar neste momento a desempenhar menos bem a função porque 

já não possui as características necessárias. 
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 Ao nível das respostas dos formadores, estas vão de encontroao que foi dito pela 

resposta do coordenador a nível de competências, sendo que há mais uma vez a 

preferência, na sua opinião, de capacidades de gestão de recursos humanos, direcionado 

mais para o relacionamento interpessoal e de auxílio aos assistentes. Referem levemente 

a questão técnica. Adicionam à resposta do coordenador a capacidade de gestão do 

trabalho, devido ao elevado número de tarefas que os supervisores desempenham e 

referem que um supervisor tem de ser bastante paciente. 

 (...)Capacidade de relacionamento(...) ter bom conhecimentos sobre o que está a 

explicar(...) ter muita paciência(...) gestão de trabalho(...).(Enrevistado 3 (formador)) 

 

 Em relação às repostas dadas pelos supervisores, as cinco respostas dadas são 

mais uma vez semelhantes entre si, em que os inquiridos realçam as competências de 

liderança, competência de ambição, de motivar pessoas e de adaptabilidade. O 

entrevistado 5 e 8 (supervisores) referem que um supervisor deve ser humilde mas 

também deve ter conhecimentos técnicos sobre aquilo que está a falar. É notório que há 

diferenças de perceção da importância que cada capacidade tem para certos 

supervisores. É também realçado que por vezes os conhecimentos técnicos são 

demasiado valorizados, como referido pelo entrevistado 13 (assistente) que no processo 

de formação que ele teve para supervisor, demonstrou que era demasiado valorizado a 

questão técnica e pouco valorizada a questão relacional. O entrevistado 14 

(supervisor)refere que há vários tipos de liderança e que havendo trabalho em equipa 

por parte dos supervisores, todos os estilos de liderança são úteis. 

 (...)Necessário ter liderança, saber lidar com vários tipos de pessoas, ser 

relativamente/minimamente ambicioso, saber motivar pessoas(...)e temos que saber 

adaptarmo-nos a cada tipo de pessoa porque o nosso trabalho é trabalhar ou lidar com 

vários tipos de pessoas. (Entrevistado 11 (supervisor)) 

 Acima de tudo humildade, o supervisor não sabe tudo, é alguém que não tem 

medo de dizer que não sabe e vai procurar a resposta(...). (Entrevistado 8 (supervisor)) 

 Eu colocaria os conhecimentos técnicos a que muita gente tem, são necessários 

mas não são fundamentais, acho que sobretudo a capacidade de relação interpessoal e 
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a capacidade que tens de gerir grupos de pessoas, capacidade de liderança e de gestão 

de conflitos.(Entrevistado 4 (supervisor)) 

 Primeiro saber liderar e não ter aquela ideia de que um supervisor é que 

manda, um supervisor diz tem que se fazer, não é bem assim, estamos a lidar com 

pessoas, e não é fácil, não é nada fácil lidar com pessoas e neste trabalho vem todo o 

tipo de pessoas para aqui trabalhar também portanto primeiro saber liderar, lidar com 

pessoas. Acho que são as 2 principais, porque depois o resto vai mais de competências 

técnicas para a função e vais adquirindo à medida que vais tendo mais tempo na 

função. (Entrevistado 5 (supervisor)) 

 (…) Há vários tipos de liderança, e havendo vários tipos de liderança também 

há pessoas diferentes e com diferentes tipos de liderança e isso pode resultar e resulta 

até se o trabalhar for feito em equipa como é feito aqui.(Entrevistado 14 (supervisor)) 

 

 Ao nível de respostas dos assistentes, voltam a ser semelhantes às respostas da 

restante população inquirida, mostrando primazia pelas capacidades de relacionamento 

que o supervisor tem, vindo em segundo lugar as capacidades e conhecimentos técnicos 

(maior relação com a componente de afeto do que de respeito profissional referida por 

Ansari,2007). Ter a capacidade de estar presente para ajudar seja em questões técnicas, 

seja em questões pessoais, ter a capacidade de reconhecer o trabalho das pessoas. Há 

também uma demonstração de que é preferível que o supervisor crie um bom 

relacionamento extra laboral com os assistentes, de forma a criar uma relação de 

empatia que melhore o ambiente organizacional, tal como indicado por Hiung e Tsai 

(2009). Há um entrevistado que realça também a grande capacidade e papel de gerir os 

resultados da equipa. 

 Gerir a qualidade, os resultados, ter a certeza que toda a gente tem o mínimo de 

resultados e para além disso, acho que têm também o papel de fazer com que toda a 

gente se sinta bem, porque se não estiver bem, obvio que não vai ser tão rentável, tão 

produtiva(...).(Entrevistado 9 (assistente)) 

 (...) Fazer essa gestão de pessoas, estar disponível porque nós própriostemos 

dúvidas e têm de estar prontos para nos ajudar.(Entrevistado 7 (assistente)) 
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 Estar presente (...) criar uma relação de empatia connosco (...) mais importante 

é mesmo a relação pessoal e profissional(...).(Entrevistado 12 (assistente)) 

 

 O entrevistado 13 (assistente) refere assertivamente que um supervisor tem de 

ser um líder e não um chefe, indicando que trabalhou num call center onde lidou com 

um supervisor líder e com um supervisor chefe, realçando que o supervisor ao qual 

tinha a competência de líder foi referido na sua carta de despedida e que imensas vezes 

ficavam para lá depois da hora de trabalho a resolver situações que ficaram pendentes. 

Através desta resposta, tal como já referido por Ansari (2007) e Bauer e Erdogan 

(2013), uma das resultantes da LMX é a vontade de ajudar o líder quando este é correto 

com o assistente e o mesmo por parte do supervisor em ajudar o assistente. Desta forma, 

a predisposição em ter comportamentos de cidadania organizacional está visível no 

facto do entrevistado 13 ficar para lá da sua hora de trabalho a resolver situações que 

ficaram por resolver, ficando com o seu supervisor a resolvê-las, referindo inclusive que 

o fazia porque sentia motivado e tentava demonstrar algo mais. O facto de o estar a 

fazer com o supervisor demonstra uma confiança mútua entre os dois e revela, tal como 

previsto por Yuki e Fu (1999), que há uma maior autonomia dada ao assistente quando 

há uma LMX positiva. 

 Tem que ser um líder e não um chefe. Há uma diferença entre líder e chefe. O 

líder olha para a frente, indica-te como é o caminho e explica-te e que te ajuda a 

encontrar uma forma de desenvolver o teu trabalho eficazmente, mas que seja ao 

mesmo tempo compensatório o que te sintas relativamente satisfeito com o que estás a 

fazer. O chefe não, o chefe diz "vai fazer e acabou". Eu tive as 2 experiências ali e 

trabalhei com um líder e na minha carta de despedida disse-lhe isso, disse que deu os 

corpo às balas pela equipa, havia problemas, ele responsabilizava-se, fazia necessidade 

de melhorar, ele puxava por nos, havia problemas grandes, ele estava lá. Posso-te dizer 

que foram milhentas as vezes em que tanto eu sai de lá para lá da minha hora de 

trabalho porque estivemos os dois a tentar resolver um problema que poderia ter sido 

resolvido dentro do nosso horário de trabalho se tivesse sido detetado mais cedo. Eu 

fazia-o porque estava lá, porque me sentia motivado, porque tens necessidade de fazer 

algo mais. (Entrevistado 13 (assistente)) 
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4.1.4 Perceções de conflito e de injustiça 

 

 Tendo em conta as competências defendidas nas entrevistas, as situações de 

defesa de colegas e a relação direta, como já referido, Tepper (2011) centra-se em 

estudar as disfunções de liderança abusiva. Essa liderança abusiva pode ser traduzida 

em conflitos, uma vez que pode haver traços de personalidade entre chefia direta e 

assistente e essa diferença levar a opiniões distintas que possam gerar conflitos. Esses 

conflitos podem ser uma forma de melhoria, mas também podem ser uma fonte de 

problema e tentar perceber em que é que resultou esse problema para a vida 

organizacional dos intervenientes. Paglis e Green (2002) referem que melhores relações 

com a chefia direta leva a que haja menos situações de conflitos. Truxillo, Erdogan, 

Bauer e Hammer (2009) destacam ainda que as perceções de injustiça seriam mais 

concentradas em membros com baixa LMX. 

 Com questões colocadas a toda a população inquirida sobre se alguma vez 

tiveram situações de conflito com colegas, estando mais focado em situações entre 

supervisor e colaborador, mas também entre colegas. 

 No geral, todos os inquiridos tiveram situações de conflito com alguém dentro 

da empresa e que essas situações acabaram por ficar resolvidas, a maioria de forma 

"saudável", sendo que uma ou outra situação houvesse a necessidade de tomar medidas 

mais drásticas.  

 A nível de situações de injustiça, o mesmo se verifica, em que todos os 

inquiridos percecionam que foram alvo e/ou já tiveram situações de injustiça para com 

alguém, em que normalmente foi de supervisores para com assistentes. 

 

 Analisando em primeiro lugar o depoimento do coordenador (entrevistado 6), o 

mesmo afirma que já atravessou situações de conflito com um assistente, em que a 

assistente em causa colocou um processo judicial e acabou por haver rutura de ligação 
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com a assistente, tanto a nível pessoal como a nível organizacional, pois o contrato fora 

rescindido. Este depoimento acaba por ter um relacionamento com a pergunta sobre se 

auxiliaria em situação um colaborador, uma vez que foi afirmado que não o faria pois as 

pessoas poderiam tomar certas decisões e ações sem se saber o porquê. Houve também 

relato de que costuma ter situações de conflito saudável com colegas de trabalho de 

forma a debater situações 

 Eu próprio já tive um momento com uma assistente que depois inclusive me 

colocou um processo em cima, um processo de difamação(…) a nossa interação a 

seguir foi mais ou menos uma interação conflituosa, porque eu não disse nada daquilo 

que ela disse, tive todo o cuidado do mundo ao tratar da situação dela, e foi uma 

rescisão que tivemos que fazer(…) Eu com uma colega administrativa, que é alguém 

que é uma das pessoas mais próximas a tabalhar comigo, ou com outros elementos da 

coordenação, nós muitas vezes debatemos as coisas, não é, e em determinados 

momentos parece que estamos zangados, percebes? 

 Em situações de conflito, mais uma vez é relatado que já existiram, situações em 

que houve falha sua (do entrevistado 6) em analisar a situação e teve comportamento 

repreensivo para com alguém, tendo depois detetado de que de facto errou, tendo sido 

portanto injusto. No entanto, demonstra que não tem problema em assumir a injustiça e 

resolver a situação. 

 Já fui, já dei na cabeça dos supervisores e acontece bastantes vezes. Manda um 

e-mail para os supervisores porque fizeram isto ou fizeram aquilo e na verdade fui eu 

que não li ou quê (…) mas também sou o primeiro a dizer "Eh pá, desculpem lá." 

 

 A nível da entrevista aos formadores, a resposta está de acordo com o geral das 

respostas, revelando de que de facto houve situações de conflito, no entanto a nível de 

situações de injustiça é relatado que percecionaram episódios de injustiça para com 

outras pessoas, e que isso criou um sentimento de pouco conforto e de revolta nos 

inquiridos. 

 Um dos entrevistados refere que teve um episódio enquanto assistente em que já 

tive uma situação de conflito, por causa de um processo, que em certas situações, e 

tinha de ser um supervisor a validar(…) tinhas que ter a tua vertente humana, tinhas 
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que esquecer procedimentos (…) o supervisor, não sei o porquê, não me deixou seguir 

com o que eu queria. (Entrevistado 3 (formador)) 

 Outro entrevistado revela que por vezes tem situações de conflito porque tem o 

papel do polícia mau, infelizmente é assim, porque eu acabo por não intervir tanto no 

dia-a-dia deles, esse é o papel de supervisor, sei que sou chamada mais para o reforço 

do que pode ter acontecido de mau ou simplesmente o spv e diz "eu já não sei o que 

fazer e preciso que o alerta venha de ti, já não está a resultar o que quer que seja que 

eu esteja a fazer."(Entrevistado 1 (formador)) 

 A nível de questões de injustiça, o entrevistado 3 (formador) revela que denota 

situações de injustiça que advém A maior parte deles de assistentes. Vou-te dar um 

exemplo, nos temos um planeamento de sala que não e obrigatória não ser feito porque 

o teu contrato de call-center pressupõe que trabalhas qualquer dia do ano, todos os 

dias (…) Eles reclamam e não conseguem ver isso e acham que é uma obrigação da 

empresa em dar isso, portanto acho que isso é injusto. (Entrevistado 3 (formador)) 

 O entrevistado 9 (assistente) dá uma resposta mais complexa e detalhada, em 

que relata que o supervisor a estava a reprimir, mas que o próprio supervisor sentia que 

estava a ser injusto, admitindo mesmo ao entrevistado isso. 

 (…) Fui chamada para uma reunião com outros dois colegas meus e 

basicamente era uma reprimenda, porque eu não fazia mas a supervisora olhou para 

mim e disse “eu não acho que mereças esta reprimenda que te estou a dar mas tenho 

ordens para te dar por isso não tenho como fugir aqui(…).(Entrevistado 9 (assistente)) 

 

 As respostas dos supervisores entrevistados traduzem opinião semelhante às dos 

restantes entrevistados no que respeita a terem já vivenciado situações de 

conflito/injustiça com assistentes, como visível no seguinte extrato:  

 Sim, já existiu. Sem entrar em pormenores, às vezes o que nos pedimos para ser 

feito por um assistente, ele não reage bem e podemos chegar a um ponto em que há ali 

um conflito. Isso depois há formas de resolver e resolve-se, mas sim há situações em 

que tivemos de partir pedra. (Entrevistado 14 (supervisor)) 
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O que difere tem a ver com a perceção que os supervisores têm relativamente às 

situações de conflito, referindo que muitas delas ocorrem de forma inconsciente, 

terminando por ser eficazmente resolvidas, como descrito no seguinte extrato: 

 Muitas das vezes chamas essas pessoas a atenção e elas pensam que estão a ser 

chamadas a atenção por um colega e agem de forma diferente e às vezes pode gerar 

situações de conflito mas com a experiencia que vais adquirindo consegues sempre 

geri-las da melhor forma.(Entrevistado 10 (supervisor)) 

 Houve ainda uma resposta que realça a não existência de qualquer situação de 

conflitos/injustiça presenciado. 

 Nunca tivesituações de conflito. (Entrevistado 5 (supervisor)) 

 A perceção de conflito acaba por divergir. De acordo com Tepper (2011), a 

existência de comportamentos de liderança destrutiva depende em grande escala da 

personalidade em questão. Colaboradores com menor desempenho estão sujeitos a 

criarem mais conflitos com o líder devido ao facto do líder ter menor tolerância com 

essa pessoa devido aos fracos resultados do colaborador (por exemplo) e este 

colaborador ter de receber mais repreensões (Tepper, 2011). Desta forma, o facto de 

haver supervisores que relatam conflitos tem a ver com a sua perceção de conflito mas 

também com a perceção de utilidade da pessoa, daí haver supervisores que referem que 

nunca tiveram conflitos porque possivelmente não tiveram assistentes que tivessem 

comportamentos que levassem a que o supervisor tivesse que adotar comportamentos de 

liderança destrutiva. Ou por outro lado, a existência de uma LMX positiva leva a que 

esses conflitos nem chegassem a ser considerados conflitos, como destacado por Paglis 

e Green (2002), que referem que LXM positiva reduz a probabilidade de se gerarem 

conflitos. Heneman, et.al. (1989) referem que quem tem LMX de boa qualidade recebe 

mais facilmente o benefício da dúvida quando o desempenho é menor, daí haver menor 

predisposição a haver conflitos.  

 

 Já ao nível das amostras recolhidas por parte das entrevistas dos assistentes, os 

mesmos afirmam já passarem por situações de conflito e/ou de injustiça, mas situações 

relativamente simples, como de discordância com o supervisor, em que é relatado que 

por vezes os supervisores não são flexíveis, como se pode verificar pelo exemplo que 
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foi dado pelo entrevistado 3, em que refere que já tive uma situação de conflito, por 

causa de um processo, que em certas situações, e tinha de ser um supervisor a validar 

(…) o supervisor, não sei o porquê, não me deixou seguir com o que eu queria. 

(Entrevistado 3 (formador)) 

 Dentro das respostas dos assistentes, o depoimento do entrevistado 7 (assistente) 

sobre uma situação de doença que teve, em que teve que faltar ao trabalho e não lhe foi 

dado a possibilidade de repor as horas perdidas de forma a não perder o salário, 

sentindo-se injustiçado, pois refere que não é uma pessoa de faltar e que quando teve de 

faltar ao trabalho por motivos de força maior, não lhe foi dada a possibilidade de repor 

essas horas que faltou:  

 (…) Fui ao hospital, estive lá 3 a 4 horas(…) essas horas depois têm de ser 

repostas (…)A meu ver foi injusto porque eu não conseguia ir mesmo trabalhar(…)Ou 

seja, naquela altura em concreto fiquei inibido de ter faltas injustificadas, não 

compreendi ao início porque achei injusto, porque eu não sou uma pessoa de 

faltar.(Entrevistado 7 (assistente)) 

 Outros casos relatados são a atribuição de tarefas mais repetidamente a um certo 

número de assistentes, o que leva a que se crie um sentimento de injustiça perante certos 

assistentes que gostariam de ter variedade e rotatividade nas tarefas, como destacou o 

entrevistado 12 (assistente): 

 (…) Atribui facilmente tarefas a um número de assistentes mais repetidamente 

do que a outros(…). 

 Desta forma, conclui-se que praticamente todos os entrevistados presenciaram 

situações de conflito e/ou de injustiça por parte de alguém dentro da empresa, seja com 

eles próprios ou com colegas. Difere também perceções de conflito e de justiça ou de 

injustiça, demonstrando claramente que situações de injustiça para uns, não são 

situações de injustiça para outros. 

 

4.1.5 Perceção de justiça organizacional do supervisor 
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 A perceção de justiça organizacional é um dos instrumentos e indicadores de 

satisfação de um colaborador de qualquer empresa e de acordo com Ansari (2007) e 

Bauer e Erdogan (2013), o respeito profissional, lealdade, afeto e contribuição são os 

quatro pilares da Leader-Member Exchange. Como já referido neste capítulo, foram 

questionadas as competências que um supervisor deve ter. Perante tal questão, foi 

colocada uma questão sobre a perceção de justiça organizacional do supervisor, isto é, 

se sentem que o seu supervisor era adequado ao cargo, tendo por base as competências 

que achavam que o supervisor deveria ter. Esta perguntada foi colocada aos assistentes: 

"Acha que o seu supervisor tem os requisitos para estar no cargo que tem? E que 

requisitos acha que são?". Já aos supervisores foi questionado se sentiam que alguns dos 

seus colegas supervisores estavam adequados e/ou se sentiam que haviam assistentes 

que poderiam desempenhar melhor as funções de supervisor do que alguns 

supervisores: "Tem colegas que sente que não merecem este cargo ou do seu ponto de 

vista existem na sua empresa pessoas com melhores competências para serem 

supervisores?" 

 Atendendo em primeiro lugar às respostas dos assistentes, as respostas são de 

natureza mista, ou seja, há quem considere que o seu supervisor está adequado à função 

e há quem não considere. Por exemplo, o entrevistado 2 (assistente) deu duas respostas 

diferentes em que considera a sua supervisora adequada à função que desempenha, mas 

que convive com outros supervisores que sente que não se adequam à função, porque 

para si é importante que sejam humildes e sente que alguns supervisores com quem já 

conviveu não o são. 

 Considero que a minha supervisora é adequada ao cargo (…)e acho que muitos 

deviam ter essa humildade, de onde vieram e onde estão agora. Sinto que muitos 

supervisores criam uma barreira entre nós e eles.(Entrevistado 2 (assistente)) 

 Da mesma forma, o entrevistado 7 (assistente) dá uma resposta mista, 

considerando que depende a que áreas a questão se referia, indicando que a nível de 

gestão de recursos humanos, a sua supervisora não é má, mas que a nível de 

conhecimentos técnicos deixa a desejar. 

 Depende do que estás a indicar, a nível de gestão da pessoa, não a considero 

que seja má, a nível de conhecimentos poderá muitas vezes é faltar qualquer coisa 

(…).(Entrevistado 7(assistente)) 
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 Já o entrevistado 9 (assistente) considera que é adequado à função porque sabe 

que o seu supervisor veio da empresa onde está contratualizado e que este tem 

conhecimento e confiança no trabalho dos assistentes, levando a que portanto sinta que 

o seu supervisor seja adequado. 

 Sim, os meus supervisores diretos sim (…) sabemos que sim porque eles sabem o 

que estamos a fazer, têm perfeita noção do que nos estão a exigir, por isso sim, acho 

que têm competências para isso.(Entrevistado 9 (assistente)) 

 Por outro lado, o entrevistado 12 refere assertivamente que não, porque usa uma 

comparação com uma supervisora que achava, do seu ponto de vista, mais adequada à 

função que a sua atual supervisora. 

 Não muito, eu quando digo isto penso apenas na minha antiga supervisora, os 

outros não, não acho.(Entrevistado 12 (assistente)) 

 Em conclusão, tendo em conta os quatro pilares da LMX, LMX que é a relação 

entre supervisor e colaborador (Ansari, 2007) a perceção de justiça organizacional do 

supervisor está mais assente em alguns pilares que outros. Nesta amostra populacional, 

a maioria dos assistentes prefere um supervisor que tenha um maior nível de afeto do 

que simplesmente competências profissionais, isto é, tendem a preferir um supervisor ao 

qual achem que podem ter como amigo do que propriamente algum supervisor que 

tenha excelentes conhecimentos técnicos e que sejam reconhecidos pelos assistentes. 

Parece também que a lealdade e a contribuição estão muito relacionadas com o pilar do 

afeto, uma vez que as pessoas ao percecionarem mais uma vez que podem ter o 

supervisor como amigo, são capazes de os defender em situações adversas e de realizar 

trabalhos que possam melhorar a relação de amizade. Ao mesmo tempo, tanto 

supervisores e assistentes consideram que existem supervisores que não são adequados 

à função que estão a desempenhar, sendo que os supervisores afirmam na sua maioria 

que conhecem assistentes de call center que teriam capacidade para desempenhar 

melhor a função de supervisor do que alguns supervisores atuais. Esta posição de alguns 

supervisores é ancorada em erros de seleção, como é referido pelo entrevistado 1 

(formador) já fora do âmbito de entrevista ou devido ao envelhecimento de 

supervisores, que, de acordo com o referido pelo entrevistado 6 (coordenador), foram 

ganhando certas capacidades e perdendo outras ao longo da sua vida profissional desde 

a seleção para a empresa. A conflitualidade e perceção de injustiça varia consoante a 
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personalidade da pessoa, pois o que para um pode ser situação de conflito, para outro 

pode não o ser. Alguns casos de perceção de injustiça organizacional poderão ser 

percecionados através do conhecimento de como é feito o processo de recrutamento de 

supervisores, por exemplo. 

 

 

 

4.2. Planos de formação 

 

 - Quais são os planos de seleção, formação e integração de empresas de call 

center?  

 Segundo Cunha, et.al. (2012), os processos de formação estão divididos em 

quatro fases: levantamento de necessidades, programação, execução e avaliação da 

formação. A formação é um método de aumentar o desempenho dos colaboradores e 

como resultado, aumentar os lucros da empresa. Para atingir os resultados desejáveis, as 

quatro fases devem ser o mais eficientes possíveis, isto é, a empresa ser capaz de 

perceber corretamente aquilo que necessita, a metodologia de formação, onde formar e 

utilizar a avaliação da formação como forma de melhorar no futuro. A descrição do 

processo de formação por parte dos entrevistados levará a que seja possível fazer 

recomendações de melhoria a este processo, de modo a que estes se sintam ouvidos pela 

empresa e que a empresa melhore a sua formação. Instruir líderes com melhores 

competências de liderança tem resultados positivos na gestão de equipas (Cunha, et.al. 

2012). A descrição do plano de seleção ajuda a perceber que competências é que são 

requeridas e uma correta análise das competências dos candidatos, ajuda a planear 

melhor a formação, uma vez que evita que durante a formação se tenha de lecionar 

conteúdos ou competências que os candidatos já possuam. Analisar a fase de integração, 

que é logo após a formação, tem como objetivo perceber se é útil para os novos 

formandos aplicarem os conhecimentos e se a formação teve sucesso.  

 Foram colocadas perguntas sobre como é feita a seleção, formação e integração 

de todas as áreas dos inquiridos a todos eles. Após terem sido questionados sobre esses 
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planos de recrutamento, formação e integração, foi questionado se fariam melhorias e, 

caso o fizessem, que melhorias seriam. Foi apenas inquirido aos supervisores e 

formadores de que forma é que era feita a seleção, formação e integração da sua função. 

Aos assistentes não foi colocada nenhuma questão sobre a sua forma de seleção, uma 

vez que foi opção colocar questões aos assistentes mais relacionadas com a sua relação 

com as chefias, de forma a não criar uma entrevista demasiado longa para esta amostra 

populacional. Apenas foi questionado sobre se sentiram se a sua formação foi adequada. 

Relativamente ao processo de recrutamento, seleção e integração de um assistente de 

call center, este item foi questionado ao coordenador do call center. 

 

 

  

 

 

4.2.1 Processo de seleção, formação e integração de um assistente de call center 

 

 De acordo com a resposta do coordenador, que foi inquirido numa questão sobre 

a gestão de carreira dos colaboradores do call center, o mesmo debruçou-se ao explicar 

detalhadamente sobre como é feita a seleção, formação e integração de um assistente em 

call center. De acordo com a resposta do coordenador, o processo de seleção passa em 

primeiro lugar por uma triagem curricular dos candidatos. As capacidades e requisitos 

necessários para a função estão descritas no perfil da função, que vão desde ter o 12º 

ano, ter capacidade de comunicação, orientação para o trabalho. A triagem curricular 

vai permitir que haja em primeiro lugar uma apreciação sobre as capacidades e 

competências da pessoa. Em seguida, o primeiro contacto com a pessoa dá-se numa 

primeira dinâmica de grupo, onde é testada a capacidade de comunicação e de gerir o 

stresse perante o contacto com pessoas desconhecidas, pois o trabalho de assistente de 

call center tem como base fundamental a comunicação com pessoas em chamada e de 

resolução rápida de dificuldades. 
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 Na 3ª fase da seleção, é feita uma entrevista individual de forma a apurar 

perceções resultantes da dinâmica de grupo e do currículo e testar essa consistência, mas 

também perceber se as pessoas conhecem bem a função que irão desempenhar, 

expetativas e história de vida, tudo isto com objetivo de confirmar o que foi 

percecionado durante a primeira dinâmica de grupo. 

 Na 4ª fase de seleção existe novamente uma dinâmica de grupo de forma a 

selecionar 22 pessoas que irão passar para a fase da formação.  

 Após este o processo de seleção, a formação é iniciada e de acordo com o 

coordenador, este processo de formação de um assistente de call center é feito em 2 

fases: a fase em sala e a fase on the job. Na fase de formação em sala, há formação 

sobre as aplicações que os assistentes utilizarão, e também técnicas de atendimento. São 

feitas simulações de chamada sempre que haja a necessidade, sendo essas simulações 

feitas com um assistente mais antigo e com mais experiência. A formação em sala tem 

também o objetivo de promover a interação e integração entre futuros colegas de 

trabalho. No início do processo de formação, a equipa da empresa de call center e da 

empresa cliente é apresentada. Esta fase tem a duração de 4 semanas.  

 (…) A formação tem 2 fases, muito distintas, a fase de sala e a fase do 

atendimento, on the job(…)Em sala é para promover a integração(…) há uma 

apresentação da equipa do call center e da equipa da empresa cliente. (Entrevistado 6 

(coordenador)) 

 A segunda fase da formação, a formação on the job, chamada de training center, 

é a fase onde os formandos irão aplicar os conhecimentos adquiridos durante a 

formação em sala, e estão acompanhados por um supervisor, que auditará as suas 

chamadas e lhes darão planos de melhoria, se necessário. Há também um 

acompanhamento feito a estes novos assistentes por parte de assistentes mais antigos e 

mais experientes (chamados pivôs), que têm como objetivo auxiliar em questões mais 

técnicas e tirar dúvidas existentes. Há momentos de paragem ao longo desta segunda 

fase de formação de forma a dar a possibilidade aos assistentes de tirar dúvidas de uma 

forma mais relaxada. 
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 (…) Depois há o training center (...) aplicar à prática no meio das pessoas (…) 

que cuidados é que temos de ter, além de levarmos um formador ou um supervisor que 

fica responsável por toda a gestão, temos normalmente um pivô para cada cinco 

assistentes com o objetivo de proporcionar o apoio necessário (…)Temos momentos de 

mino formação, quando detetamos que a pessoa ali não está bem (…) não só para 

ensinar mas servem para a pessoa respirar e não ter medo(…). (Entrevistado 6 

(coordenador)) 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 Críticas e melhorias ao plano de seleção, formação e integração de um novo 

assistente 

 

 Como referido no início desta secção apenas foi questionado ao coordenador de 

call center sobre a forma como são desenvolvidos os processos de seleção, formação e 

integração de um novo assistente. No entanto, em todos os guiões foi colocada uma 

questão sobre a satisfação e adequação com o plano de formação tanto para a sua função 

mas também para a função inicial, uma vez que é referido que todos os colaboradores da 

empresa começaram como assistentes (Entrevistado 6). É questionado também se 

haveria algo que melhorariam nesse plano de formação. 

 A nível das respostas por parte dos assistentes de call center, os entrevistados de 

um modo geral referem que tiveram de facto uma formação inicial adequada, como 

refere o entrevistado 12 (assistente): 

 Foi bastanteadequado(…) Entrevistado 12 (assistente) 
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 No entanto alguns entrevistados relataram um sentimento de saída da formação 

em sala para passar para a formação on the job e que não sabiam nada, que tinham 

esquecido tudo o que aprenderam, como refere o entrevistado 2 (assistente): 

 (…) Uma pessoa sai e é como se não soubesse nada(…). 

 Por outro lado, o entrevistado 7 (assistente) refere que a formação inicial não é 

totalmente abrangente mas que também só conseguem aprender melhor lidando com as 

situações recorrentes do trabalho:  

 (…) Não foi totalmente abrangente porque só mesmo lidando com cada situação 

(…).  

 

 A nível de melhorias, foi indicado que pretendiam que fossem focados na 

formação em sala, temas que fossem mais frequentes durante o atendimento, como 

refere o entrevistado 2 em sala acho que devia ser mais focado no que é realmente 

necessário. Quanto à avaliação da formação o entrevistado 13 refere (assistente):   

 Deveria haver uns questionários com o que é que gostou e o que não gostou, 

existem e deveriam ser endereçados de outra forma, não uma forma de avaliar o 

formador mas como uma forma de melhorar a formação. 

 

 Já a nível de respostas dos supervisores e formadores em relação ao plano de 

seleção, formação e integração de um novo assistente, estes referem de uma forma geral 

que é adequado, tanto em sala como em training center. Houve quem considerasse que 

o plano de formação atual é indicado porque ajuda a que uma pessoa seja e fique 

autónoma (entrevistado 10 (supervisor)). Da mesma forma, o entrevistado 1 (formador) 

considera adequado pois (…)de uma forma genérica sim, recebi aquilo de forma 

necessária para desempenhar as minhas funções. 

 

 A nível de melhorias do plano de seleção, formação e integração, é sugerido que 

a forma de seleção dos candidatos fosse melhorada, uma vez que sente que é sentido 
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que passa muita gente para formação sem na realidade ter capacidade para isso, como 

descreve o entrevistado 5 (supervisor): 

 Acho que o recrutamento em 1º lugar é feito um bocado tipo venha o que vier 

(…). (Entrevistado 5 (supervisor)) 

 Já o entrevistado 3 (formador) refere que a formação de um novo assistente 

deveria ser por áreas de atendimento, isto é, os novos formandos receberem formação 

de uma área de atendimento do call center, pararem a formação e irem atender apenas 

esta área.  

 Depois deste atendimento, regressarem a sala para terem formação sobre outras 

áreas que irão atender, pararem novamente e atenderem só aquela área que estiveram a 

ter formação mais recentemente,  

 (…) Formação inicial de um assistente ser progressiva, isto é não teres a 

formação fechada em sala de todos as áreas que os assistentes vão atender e depois 

teres a parte do Training Center sobre todo o tema. Fazer faseado, ter uma formação 

inicial de um determinado tema e atenderes clientes, teres formação em sala de outro 

tema, e ires para Training Center(…). (Entrevistado 3 (formador)) 

 

 

4.2.2. Processo de seleção, formação e integração de um supervisor 

 

  De acordo com dados recolhidos nas entrevistas, o processo de seleção de um 

supervisor é feito com um recrutamento interno, dando prioridade portanto a quem está 

na empresa: 

 Sempre que há uma abertura para uma determinada função, dão prioridade às 

pessoas que já lá trabalham. (Entrevistado 5 (supervisor)) 

 No entanto, de acordo com o entrevistado 14 (supervisor), este supervisor parece 

ter sido a única exceção à regra, uma vez que afirma que eu fui convidado para vir para 

aqui como supervisor quando o call center estava no início. 
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 No processo de seleção, em primeiro lugar,é divulgado o concurso a supervisão, 

abriram vagas, quantas são, o e-mail é enviado a perguntar quem é que quer entrar no 

concurso(…).(Entrevistado 5 (supervisor)) 

 Após a divulgação deste processo e de serem recebidas as candidaturas, é feita a 

primeira triagem, em que é verificado que área técnica da empresa os candidatos estão a 

atender, isto é, se atendiam a área direcionada a clientes de telefone móvel, clientes de 

serviço casa, etc., mas também verificar se o seu desempenho, enquanto assistente, está 

dentro do mínimo exigível pela empresa de call center e pela empresa cliente: 

 Inicialmente é visto primeiro quem é que se candidatou, e tentar perceber se é 

da área atendimento a clientes com sistema fibra ótica em casa, se é regular 

(atendimento a telemóveis), tem boas métricas (bons resultados a nível de tempo de 

chamadas e/ou número de situações resolvidas), se há queixas por parte dos clientes 

que atende.(Entrevistado 13 (assistente)) 

 Após esse processo inicial de triagem, começam a ser feitas entrevistas, em que 

existe uma primeira entrevista individual com os candidatos que passaram na primeira 

triagem, uma entrevista do mesmo género que é feita no processo de seleção. É feita 

outra entrevista em grupo e uma dinâmica de grupo e depois são feitos testes aos 

candidatos em que são colocados em situações já como supervisores, em que têm de 

auditar chamadas de assistentes e também controlar uma sala em que é simulada uma 

situação de desordem, em que é testada a sua capacidade de gerir uma sala em que 

supostamente supervisores mais antigos se estão a fazer passar por assistentes menos 

corretos a nível comportamental e têm de os controlar e motivar. Após estas etapas, é 

feita a seleção final por parte da coordenação. Dentro da pergunta, questiono se há uma 

justificação para o caso dos candidatos não serem selecionados para as fases seguintes, 

em que o entrevistado 5 (supervisor) refere que passou uma vez por um processo de 

candidatura em que não foi selecionado, mas não recebeu justificação, mas refere que 

sabia o porquê de ter sido recusado: 

 (…) Depois é uma que estamos em sala e testam a nossa capacidade de gerir 

assistentes mal comportados(…)Na verdade não tive(…)Eu sei qual foi a justificação 

para mim porque eu próprio percebi que não estava preparado para a função. Não tive 

no entanto qualquer justificação(…). (Entrevistado 5 (supervisor)) 

 



73 
 

 

 (…) Há uma entrevista individual, há uma entrevista em grupo, uma dinâmica 

de grupo, há simulações assumindo que estás já num cenário de supervisor como é que 

tu agirias e te comportarias em determinados contextos(…).(Entrevistado 4 

(supervisor)) 

 Dado por terminado o processo de seleção, que termina com a resposta por parte 

da coordenação em relação aos selecionados, o processo de formação é iniciado. Este 

processo é, de acordo com as entrevistas, feito on the job, isto é, os supervisores 

selecionados não recebem uma formação sobre como exercer a função de supervisor em 

sala, mas sim são colocados ao lado de um supervisor mais antigo, sobre a forma de 

coaching, em que este processo de formação coincide com o processo de integração no 

trabalho. Ou seja, os novos supervisores recebem ajuda em como manusear as 

aplicações novas, ajuda em como se dirigirem aos assistentes, entre outras tarefas que 

um supervisor tem de realizar. 

 Não existe formação para supervisor(…).(Entrevistado 5 (supervisor)) 

 (…)Processo ação-sol-sombra, que é basicamente o sol é o assistente experiente 

ou supervisor experiente e a sombra é o aprendiz e o que fazemos sempre é ter um 

supervisor júnior emparelhado com um supervisor sénior que o vai integrando no 

trabalho e que lhe vá mostrando como é na prática (…). (Entrevistado 8 (supervisor)) 

 

  

4.2.2.1 Críticas, melhorias e perceção de justiça sobre o processo de recrutamento 

de um supervisor 

 

 Dentro das críticas que foram descritas a este método de recrutamento de um 

supervisor, foi questionado aos supervisores se fariam melhorias e críticas e sobre se 

percecionavam se este método era justo e transparente. Como referido no início deste 

capítulo, foi questionado sobre como é que alguns assistentes percecionavam como é 

que era feito o recrutamento de supervisores e se o achavam justo, mesmo sem ter 

conhecimento.  
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 Os entrevistados 12 e 13 (assistentes) referem que presenciaram um concurso em 

que é avaliado que formação é que o candidato tem (se é da área de apoio a serviço casa 

ou de outra área) e que depois é avaliada a forma de como é que essas pessoas vão gerir 

uma sala, sendo que é referido: 

 Presenciei um concurso e pelos vistos, eu acho que eles avaliam a formação 

primeiro que cada supervisor tem e depois acho que também avaliam a forma como o 

supervisor considera útil gerir uma equipa.(Entrevistado 12 (assistente)) 

 Refere que num concurso necessitavam de mais supervisores do que aqueles que 

foram escolhidos e tiveram que buscar directamente pessoas sem terem de passar pelo 

processo e que essas escolhas geraram alguma injustiça porque não perceberam o 

porquê de terem ido buscar certas pessoas e não outras, relatando numa questão que é 

colocada sobre se perceciona se o processo é transparente ou não e acaba por ser justo 

ou injusto, afirmando que sim, que é injusto, porque houve um outro recrutamento em 

que foram recrutar pessoas para uma função, pessoas essas que estavam de férias, e que 

haviam pessoas com melhores resultados a nível técnico que não foram escolhidos. 

 (...) No ultimo concurso ficaram dois ou três supervisores, mas depois como 

viram que iam precisar de mais gente foram buscar mais dois ou três, que foi o caso 

doJosé(...), ele teoricamente não tinha passado no concurso de supervisores, quando se 

calhar outras pessoas teriam nas três fases e então foram-no buscar do nada, não era 

das melhores pessoas para ser supervisor, apesar de saber imenso, imenso mesmo, 

principalmentede questões de operações e tudo mais. Ficamos um bocado sem perceber 

porque é que o foram buscar a ele (...). (Entrevistado 12 (assistente)) 

 Em relação ao entrevistado 13 (assistente), este refere que participou em dois 

concursos para supervisão e indica que sente que não é um concurso justo, pois para ser 

selecionadotem de se estar na empresa há pelo menos seis meses, algo que o 

entrevistado 10 (supervisor) reforça, indicando que é um concurso onde qualquer 

assistente que trabalhe aqui há mais de 6 meses pode concorrer, e ele (entrevistado 13 

(assistente)) não estava quando se candidatou a primeira vez, razão pela qual não foi 

considerado para a função nesse processo de recrutamento. 

  Na segunda vez em que se candidatou, refere que há uma triagem da área de 

atendimento à qual o candidato pertence, como refere o entrevistado 13 (assistente). São 
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avaliadas as métricas (tempos de chamada), que indica que têm que ser consistentes e 

não necessitam de ser excecionais para se ser considerado para a função.  

 Na questão da avaliação para as competências de gestão de equipa, refere que 

existe um cenário onde estão todas as chefias da empresa numa sala,onde essas chefias 

estão a simular assistentes com comportamentos pouco adequados, e o candidato a 

supervisor tem de controlar essa sala. É referido no entanto que acaba por ser injusto 

esse método, uma vez que se o candidato está lá há muito tempo, conhece melhor as 

chefias e acaba por haver uma menor resistência à tentativa do candidato em controlar a 

sala por parte dessas chefias, enquanto que quando é um candidato mais novo na 

empresa, essa resistência pode ser maior, ainda que inconsciente. É indicado que o fator 

de escolha de um supervisor acaba por depender demasiado do fator técnico e não 

humano 

 Chega à parte de controlar a sala, quando as chefias conhecem os candidatos 

há muito tempo, podem ser um bocadinho mais para as outras. Por mais que tentem ser 

imparciais, vai ser impossível o serem por mais que queiram, portanto chega lá um 

indivíduo com 6 meses de casa e se calhar sem querer, quem está a fazer o papel de 

provocador no fundo acaba por não ceder tanto. Chega lá um indivíduo com 4 ou 5 

anos, só sobe por compadrio ou por cunha, émeia verdade. O processo de seleção é 

este, não depende muito do fator humano e depende demasiado do fator 

técnico.(Entrevistado 13 (assistente)) 

 Desta forma, conclui-se que são demasiado selecionadas as capacidades 

técnicas, e as capacidades de gestão de pessoas acabam por ser pouco valorizadas, pelo 

menos durante o processo de formação. 

 A nível de críticas, melhorias e perceção de justiça por parte dos supervisores, 

no geral consideram que o processo foi adequado e justo, o processo de seleção, sendo 

que o entrevistado 4 (supervisor) refere que eventualmente poderiam ser mudados 

alguns critérios na fase de seleção, sendo que os restantes supervisores consideram que 

foi um processo justo, indicando o entrevistado 4 (supervisor) que não há ali uma 

premissa de injustiça intencional. Já a nível da formação de um supervisor, é 

referidoque não existe um processo de formação para esta função. Tendo em conta a 

não existência de um plano de formação para supervisores, as opiniões em relação a esta 

situação são divergentes.Por exemplo, o entrevistado 5 (supervisor) considera que o 
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método de utilização de um coach para instruir e ajudar a integrar um novo 

supervisor,sendo um coach um supervisor mais antigo, acaba por ser útil, realçando que 

desta forma, aprende-se mais, ok, é verdade que podemos errar mais, mas só assim é 

que vamos aprender, não acho que uma formação vá fazer a diferença(…). 

  

 Em opinião contrária, uma das críticas a este processo vem da parte do 

entrevistado 11 (supervisor), que considera que o processo todo de recrutamento foi 

justo, mas considera que a falta de formação a supervisor é uma falha, achando que se 

poderia adicionar um processo de formação para a função: 

 Formação não existiu e talvez fosse importante que existisse(…).  

 Já em relação ao processo de integração, os dados não acrescentam muito a esta 

perceção, pois foi possível concluir, através da análise das entrevistas dos supervisores, 

que o processo de integração e de formação ocorrem ao mesmo tempo, uma vez que foi 

afirmado várias vezes, como visível acima, que o processo de formação não existe no 

sentido literal, sendo este processo feito através de coaching por parte de um supervisor 

mais velho. Desta forma, os supervisores relatam que o processo de integração ocorre 

ao mesmo tempo que o processo de formação. 

 O processo de integração e formação ocorrem ao mesmo tempo. (Entrevistado 4 

(supervisor)) 

 Tendo em conta os dados obtidos e uma questão feita sobre a justiça do processo 

de recrutamento de um supervisor, os entrevistados 12 e 13 (assistentes) sentem que não 

é um processo justo nem transparente, pois como já indicado, o entrevistado 13 

(assistente) afirma que pode ser facilmente parcial devido às relações que os candidatos 

mais velhos podem ter com os supervisores e restante coordenação, e o entrevistado 12 

refere que presenciou situações em que pessoas foram escolhidas sem terem passado 

propriamente por um processo de recrutamento. O entrevistado 2 (assistente),chegou 

aafirmar que a sua supervisorafoi convidada a ser supervisora, não foi recrutada, 

revelando que por vezes estes acontecimentos podem ter impacto na perceção de 

imparcialidade por parte dos assistentes neste processo. 
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 Por outro lado, os supervisores entrevistados consideram que no geral é um 

processo justo, em que por exemplo o entrevistado 10 (supervisor) refere queés 

colocado à prova em situações em que depois como supervisor te vais deparar com 

elas, seja em reuniões com o cliente, em reuniões com a equipa. São feitas simulações 

dessas situações e são simulações que são levadas ao extremo para ver qual a tua 

capacidade de reação, capacidade de argumentação e como vais conseguir lidar com 

os problemas / dificuldades que tens com a equipa e aquilo e é aquilo que pode vir a 

surgir no dia-a-dia. Já o entrevistado 8 (supervisor) afirma que é justo porque é um 

processo muito claro, transparente, não há véus, como não estás num casulo enfiado o 

dia todo, a questão do open space é muito produtiva nesse sentido. Outros supervisores 

não se alongam na questão, simplesmente admitindo que é justo, como o caso do 

entrevistado 14 e 5 (supervisores). 

 Por aquilo que eu vivenciei sim e aquilo que há agora aqui neste call center, 

sim. Entrevistado 14 (supervisor) 

 

 

4.2.3 Processo de recrutamento de um formador de call center 

  

 Tendo sido colocadas questões sobre o processo de recrutamento de duas 

grandes amostras populacionais que este estudo tem como base central (assistente de 

call center e supervisor), é também importante expor de que forma este processo de 

recrutamento de um formador se desenvolve, não só porque fazem parte deste estudo, 

como também acabam por ser elemento central na vida organizacional de um call 

center, uma vez que, de acordo com as entrevistas e já referenciado neste capítulo, as 

funções de um formador são a de formar novos assistentes, atualizar/proporcionar 

conhecimentos e converter assistentes para outras áreas de trabalho no call center. 

 Para obter informação sobre este tema, foram colocadas questões sobre o 

processo de recrutamento de um formador aos entrevistados 1, 3 e 5, sendo que o 

entrevistado 5 é supervisor, mas na sua evolução de posto, passou pela função de 
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formador, ainda que tenha sido por pouco tempo, mas que no entanto pôde descrever 

como é o processo de recrutamento de um formador. 

 Desta forma, de acordo com o entrevistado 1 e 3 (formadores), este processo de 

recrutamento é feito internamente, tal como o processo de recrutamento de um 

supervisor, em que essa justificação deve-sepela questão do know-how que é necessário 

ter por causa do cliente e da parte mais técnica. (Entrevistado 1 (formador)) 

 A primeira fase deste processo é um concurso em que qualquer pessoa se pode 

candidatar, desde que trabalhe no call center, ou seja, não só assistentes se podem 

candidatar mas também supervisores. 

 Os candidatos são entrevistados numa primeira fase por um júri que os irá 

acompanhar depois durante o processo de formação. Nesta entrevista são colocadas 

questões sobre a razão da candidatura à função, o porquê da pessoa achar que deve ser 

escolhida, entre outras questões. Após este processo, esse júri escolhe as pessoas que 

passarão à próxima fase de recrutamento. 

 Tu tens um concurso (…) é um júri que te acompanha no curso todo, tens uma 

entrevista individual onde te fazem várias questões, questionam-te o porquê de queres 

ser formador, porque é que achas que deves ser escolhido(…). (Entrevistado 3 

(formador)) 

 Na segunda fase do processo de recrutamento, os candidatos são colocados à 

prova em questões técnicas de um formador, onde têm que fazer uma apresentação de 

um tema livre à sua escolha, de modo a testarem a imaginação a capacidade das pessoas 

em utilizarem o Microsoft Powerpoint e também uma dinâmica de grupo. Após esta 

segunda fase, é feita novamente uma apreciação por parte do júri que está a acompanhar 

o processo, de forma a indicar quem irá passar para a próxima fase do processo de 

recrutamento. 

 A próxima fase é uma apresentação de um tema livre(…)uma apresentação em 

powerpoints, a apresentação tem de incluir uma dinâmica de grupo(…)há uma 

avaliação global de toda a gente, e também são eliminados alguns e outros 

passam(…).(Entrevistado 3 (formador)) 
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 No fim da terceira fase do processo, já com menos candidatos a concurso, é feita 

uma apresentação com um tema já escolhido pelo júri, onde não é feita uma 

apresentação powerpoint, mas sim um esclarecimento sobre a temática que está a ser 

tratada e no fim também controlar a sala, isto é, o júri passa por representar também um 

grupo de formandos que estão a ter um comportamento pouco correto e cabe ao 

candidato conseguir controlar esses supostos formandos. Para além de haver o feedback 

por parte do júri, nesta fase os candidatos são convidados a dar também o seu feedback, 

não só sobre a sua prestação, mas também sobre a prestação dos colegas candidatos. 

 (…)Uma sessão de esclarecimento sobre um tema, fazes a sessão de 

esclarecimento(…)depois tens de controlar a sala(…) e no final tens de dar o teu 

feedback sobre a prestação dos outros também, da tua e dos outros.(Entrevistado 3 

(formador)) 

 Após este processo de recrutamento, os candidatos que acabem por ser 

selecionados para assumir a função, são integrados na equipa da formação do call center 

e inicialmente recebem uma formação de formador, sendo que é exigível que tenham já 

uma formação de formadores obtida externamente, em que pode ser dispensável essa 

exigência se a pessoa revelar já algumas características chave de um formador (tal como 

o dinamismo) e se assumir que no fim do recrutamento e caso seja selecionado, obtenha 

o certificado de formador. 

 Normalmente nós temos como exigência ter o CAP, que por vezes é opcional se 

a pessoa tiver algum know-how e dinamismo que precisámos. Acabamos por perdoar 

esse item desde que essa pessoa o tire logo de imediato (…).(Entrevistado 1 (formador)) 

 Essa formação de formador tem como objetivo alinhar métodos de formação dos 

novos formadores com a equipa a que foram inseridos. Durante um mês de formação 

que tem como objetivo alinhar as técnicas, é também feito trabalho de identificação de 

erros em processos de formação, planos de sessão. Após essa formação de formador, os 

formadores recebem formação técnica de todas as áreas que são atendidas no call center 

ao qual estão inseridos, pois serão estes formadores que lecionarão novos assistentes nas 

suas funções técnicas de dia a dia.  
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 (…)Tivemos o training trainer (…) onde nós tivemos que inteirar e identificar 

erros, por exemplo nos planos de sessão, corrigi-los e depois dar a formação em 

si(…).(Entrevistado 3 (formador)) 

 

 Já o processo de integração, em semelhança com o que ocorre com o processo de 

integração de um supervisor, é feito on the job, onde os novos formadores têm um 

acompanhamento inicial da coordenadora da equipa de formação, que os ajuda a dar as 

primeiras formações, acabando por instruir sobre questões mais técnicas da função, tais 

como o registo de certos ficheiros na formação. Este acompanhamento, para além de 

permitir ter ajuda em certas situações que advinham da inexperiência, ajudava a que os 

formadores recebessem um feedback para os ajudar a melhorar em formações futuras. 

 (…)Há um acompanhamento inicial de um novo formador, habitualmente sou eu 

que faço. (Entrevistado 1 (formador)) 

 (…)As primeiras formações que foram dadas por nós, não as demos 

sozinhos(…) A coordenadora no final dava feedback, dizia o que tínhamos de 

melhorar, o que tínhamos de fazer, a forma de andarmos na sala, as 

bengalas.(Entrevistado 3 (formador)) 

 A demonstração de um processo de formação tem como objetivo dar a conhecer 

o mesmo ao leitor da dissertação, mas também de percecionar falhas que nele existam e 

corrigir/melhorar essas falhas. Através do próximo sub-capítulo, serão demonstradas 

que melhorias podem ser feitas a este processo sobre a ótica dos formadores 

entrevistados. 

 

 

4.2.3.1 Críticas, melhorias e perceção de justiça da fase de recrutamento de um 

formador 

 

 Não existindo muitos dados sobre as críticas, melhorias e perceção de justiça 

sobre a fase de recrutamento de um formador, onde foram apenas entrevistadas duas 
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pessoas sobre este tema, as respostas que foram obtidas levam a concluir que de um 

modo geral, a formação de formadores é adequada, em que o entrevistado 3 (formador) 

realça que sentiu que teve o acompanhamento perfeito durante esse processo de 

recrutamento e integração, indicando que ainda hoje sente um acompanhamento por 

parte da coordenadora da formação para a ajudar nas situações do dia-a-dia 

organizacional. O entrevistado 5 (supervisor) refere a mesma situação, que sentiu que a 

formação que teve para formador foi ideal. O entrevistado 3 (formador) e 5 (supervisor) 

não acrescentam nada em relação a este mesmo processo.  

 (…)Na formação, na fase de formação, não mudava nada, o júri teve a 

paciência, teve os métodos (…).(Entrevistado 3 (formador)) 

 Formação tive uma formação de formador como qualquer formador tem, acho 

que foi a formação ideal. (Entrevistado 5 (supervisor)) 

 Todos os entrevistados consideraram justo o processo, uma vez que foi indicado 

que havia justificação caso não passassem alguma das fases, de modo a que pudessem 

melhorar para se candidatarem no futuro e terem maiores probabilidades de passarem a 

fase de recrutamento com sucesso e porque também era dada a possibilidade a toda a 

gente da empresa se candidatar. 

 Sim sem dúvida alguma, houve sempre justificações, não passas há justificação 

para que tu possas melhorar para mais tarde concorreres novamente.(Entrevistado 3 

(formador)) 

 (…)Nós damos a possibilidade a toda gente de concorrer, desde que tenham 

aqueles pré-requisitos que há pouco indiquei (…)se eu eventualmente tiver um 

supervisor que queira vir para a equipa de formador pode perfeitamente candidatar-se 

a fazê-lo(…).(Entrevistado 1 (formador)) 

 

4.2.4 Processo de formação ongoing: Satisfação, Críticas e Melhorias 

 

 Tal como descrito nas competências de um formador, estes têm como uma das 

funções atualizar conhecimentos dos colaboradores do call center. Dentro deste 
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estudo,foi questionado aos assistentes se estes sentem se recebem formação adequada 

durante o trabalho. Com base na análise das entrevistas, as respostas sobre a 

adequabilidade da formação recebida durante o trabalho são mistas. Há assistentes que 

consideram adequada esta formação ongoing, sendo que outros assistentes não a 

consideram adequada, inclusive um supervisor e uma formadora terem feito uma crítica 

aos planos de formação que são dados. Esta resposta da parte do supervisor foi dada 

quando questionado se ele sentia que a formação que recebeu era adequada, tendo esse 

supervisor falado também da formação que ia recebendo. Já a resposta da formadora 

parte de uma questão que é colocada sobre o que melhorariam no call center. 

 Desta forma, as respostas que consideraram positivas as formações que eram 

dadas dentro do call center partiram mais da subjetividade do entrevistado, sendo que o 

entrevistado 2 indica que fazem muitas formações por e-learning e que considera isso 

agradável de se fazer e que os supervisores os avisam quando algo muda nas 

informações que têm de prestar ao cliente.  

 Fazemos imensos e-learnings (…) enviam-nos sempre e-mails quando a 

literatura está a mudar. Essa parte até é "fixe".(Entrevistado 2 (assistente)) 

 O entrevistado 7 (assistente) apenas indica que considera adequada a formação, 

sem se alongar muito e indicando que sente que não necessitaria de melhorias porque os 

assistentes estão já talhados para a autonomia durante o trabalho: 

Sim, considero que é adequada a formação. 

 Não, aí não, porque nós temos uma base de dados onde podemos consultar a 

informação, portanto só depende de ti fazeres um pouco de auto-estudo e depende da 

formação que é dada. Claro que nem todos os processos estão abrangidos, como já 

indiquei, cada indivíduo tem a sua dificuldade (…).(Entrevistado 7 (assistente)) 

 

 As respostas que consideram que a formação que recebem é inadequada prende-

se pelo facto de por vezes os assistentes terem a necessidade de ser autónomos, há 

processos que não estão descritos nas informações que consultam e que muitas vezes 

não se sentem preparados corretamente para prestar as informações aos clientes sobre 
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esses temas que não estão abrangidos nos documentos que podem consultar, como 

descrito pelo entrevistado 9 e 12 (assistentes): 

 Sendo muito sincera, não. Por exemplo, eu estou a dar suporte de um produto 

há quase um mês e ainda não tive formação para dar suporte a esse produto, eu tenho 

que investigar o cliente que esta em linha e tenho de investigar na internet como ajudar 

o cliente e acho que não é de todo a melhor maneira de trabalhar.(Entrevistado 9 

(assistente)) 

 Não. (…) Muitas vezes nós sabemos muito melhor de um determinado assunto 

por exemplo problemas da instalação porque somos nós que vamos perceber o que se 

passa junto das empresas (…) apesar de termos esses e-learnings, essas pequenas 

formações, tudo o resto fica de nossa parte (…)tudo o resto é “desenrasca-te” , tem 

sido muito assim" (Entrevistado 12 (assistente)) 

 

  O entrevistado 4 (supervisor) considera que as formações que recebem são por 

e-learning e são poucas as que recebem presencialmente, indicando que isso deveria ser 

melhorado.  

 (…) Nos fazemos muitas formações que são feitas por e-learnings, ou seja, não 

são formações presenciais e acho que essa vertente podia vir a ser melhorada. 

(Entrevistado 4 (supervisor)) 

 Já o entrevistado 1 (formador) considera que numa parte mais específica da 

formação que recebem, neste caso a formação mais comportamental, sente que esta tem 

de ser atualizada e que também deveria haver uma formação recorrente de técnicas de 

venda, ou seja, uma formação que fosse dada para assistentes que estejam a lidar com 

um atendimento mais comercial, isto é, estão a fazer telemarketing. 

 Atualmente acho que a nossa formação mais comportamental já precisava de 

algo de novo (…) e depois temos uma formação mais dirigida à equipa de vendas e uma 

area muito específica do atendimento do cliente e aí sim, já temos vindo a sugerir 

formação mais comportamental, para trabalharmos um bocadinho mais a 

agressividade comercial (…) 

(Entrevistado 1 (formador)) 
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 As conclusões que se podem retirar sobre os planos de formação é que há 

possibilidade de melhoria. Dentro da fase de recrutamento de um assistente, há críticas 

sobre o processo de seleção, o plano de formação é tido como pouco eficaz, em que 

assistentes se queixam de que é muito teórico e foca-se muito em temas pouco 

importantes e foca-se pouco em temas mais frequentes em atendimento.  

 Sobre o plano de recrutamento de um supervisor, este é visto como imparcial por 

parte dos assistentes e os supervisores referem que a formação para esta função é 

inexistente, sendo que aprendem a desempenhar a função de supervisor de uma forma 

inata e com auxílio de um supervisor mais antigo. Portanto, se esse supervisor que está a 

fazer um acompanhamento é um mau supervisor, esses maus conhecimentos e práticas 

serão passadas para o novo supervisor.  

 Sobre a formação de formadores, o processo de seleção é semelhante ao de 

supervisor e a formação é sobretudo relatada como adequada, não sendo descritas 

nenhum tipo de melhorias. 

 Ao nível de formações ongoing, há um misto, havendo quem considere que são 

adequadas e úteis e há quem esteja descontente com o excesso de e-learnings feitos e 

que não se aprende tanto através desse método. É também relatado que por vezes não 

existe nenhum tipo de formação quando um produto é lançado ou atualizado. 

 No entanto, pode-se levantar a questão do porquê é que estes planos de 

recrutamento e seleção são feitos desta forma e não de outra. Estando o call center sub-

contratado a outra empresa, este pode não ter grande poder de decisão sobre certas 

políticas praticadas. Ou simplesmente há uma discordância de valores praticados pelas 

duas empresas e possa levar a que se criem perceções de injustiça nos processos de 

recrutamento e de formação. Desta forma, a secção 4.3 tem como objetivo explicar a 

relação entre empresa cliente e empresa de call center. 

 

4.3 Alinhamento entre empresa call center e empresa cliente 
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 Como já referido, uma terceira questão central deste estudo é: "Existirá um 

alinhamento de valores entre a empresa de call center e a empresa cliente e quais os 

impactes que a existência ou não de tal alinhamento produz nas duas empresas?" A 

questão visa analisar o relacionamento que existe entre a empresa de call center e a 

empresa cliente, uma vez que imensas empresas estão subcontratadas por outras. Neste 

projeto foram inquiridos trabalhadores que estavam contratados por uma empresa de 

call center à qual estava a prestar serviços a uma empresa de telecomunicações, com o 

objetivo de prestar serviço de apoio ao cliente, entre outros serviços. Perceber de que 

forma é que as duas empresas mantêm um alinhamento de valores entre si, aplicado a 

situações de call center, é algo que não é explorado. Perceber se os valores das duas 

empresas estão alinhados e o impacto que isso tem nos funcionários é o objetivo desta 

questão central (Nohria & Goshal, 1994; Holm e Rian, 2012). 

 Uma das grandes premissas colocadas por Nohria e Goshal (1994) é a hipótese 

de haver uma empresa que aplica diferentes culturas perante as suas empresas 

subsidiárias. Perceber se a empresa de call center cede os seus valores à empresa cliente 

(com o objetivo de manter um contrato de trabalho), ou se é a empresa cliente que o faz. 

Ou seja, a mesma empresa de call center manter os seus valores independentemente da 

empresa à qual está a prestar serviço, ou se esta se adapta a cada empresa à qual está 

sub-contratada (valores partilhados e encaixe diferencial, respetivamente) (Nohria & 

Goshal, 1994). 

 Foi questionado a todas as amostras populacionais que participaram neste 

projeto sobre se percecionavam se os valores da empresa de call center, à qual estavam 

contratualmente vinculados, iam de acordo com os valores da empresa para a qual 

estavam a prestar serviços. Apenas ao coordenador foram colocadas questões mais 

profundas sobre esta questão central, questões que tinham como objetivo perceber qual 

o nível de autonomia que o call center tem para tomar decisões estratégias referentes às 

duas empresas, e desta forma perceber qual a posição da empresa de call center perante 

a empresa à qual está subcontratada. Isto baseia-se no estudo de Holm e Birkinshaw 

(2000), onde estudam a perceção da importância da empresa subsidiária por parte da 

empresa cliente na vida da mesma e a perceção da importância da empresa subsidiária 

por parte dela própria na vida da empresa como um todo. 
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4.3.1 Perceção de alinhamento de valores entre empresas 

 De um modo geral, as respostas que foram facultadas relativamente ao 

alinhamento de valores entre empresas revelam que a maioria dos entrevistados (dez) 

sente que existe um alinhamento de valores, havendo no entanto outros entrevistados 

(dois) que percecionam que não existe alinhamento entre esses valores, levando a que 

seja possível traçar uma discussão comparativa. 

 Analisando as repostas na ótica dos assistentes, os mesmos estão de acordo com 

as respostas gerais, que existe de facto um alinhamento entre os valores das duas 

empresas e que se assim não fosse, não conseguiria haver entendimento entre as duas 

empresas e que o call center acabaria por não ter tanto trabalho como tem atualmente, 

pois os métodos de trabalho e valores iriam desencontrar-se. É também indicado que 

sentem que existe grande pressão por parte da cliente à qual estão contratualizados de 

lhes incutir esses valores, como relata o entrevistado 9 (assistente): 

 Têm de ir, não temos outra opção e somos constantemente avisados, mandam-

nos e-mails com comunicações, recentemente mudaram o lema da empresa mãe e 

puseram autocolantes em todo o lado para sabermos qual é o lema, temos de 

cumpriaquilo(…). (Entrevistado 9 (assistente)) 

 Há no entanto um entrevistado (entrevistado 7 (assistente)) que afirma que acha 

que de facto estão de acordo os valores, mas que a pessoa não conhece quais os valores 

da empresa para a qual está a prestar serviços. Aliada a esta resposta, o entrevistado 7 

(assistente) indica que não estão de acordo os valores das duas empresas, pois sente que 

a sua empresa tem um valor que é o de produzir em mais quantidade, enquanto que acha 

que os valores da empresa cliente é o de produzir com qualidade e que sente que esse 

alinhamento não é existente porque o que o call center quer fazer é vender o mais 

possível e em maior quantidade, pois vender mas com mais qualidade significaria gastar 

mais no investimento da qualidade que seria perdido em número de chamadas.  

 Não. Ou seja, neste caso em concreto, a empresa de telecomunicações que eu 

represento tem um objetivo mais direcionado para a qualidade. No entanto, a empresa 

à qual estou subcontratado, cujo objetivo é prestar serviços a terceiros, neste caso à tal 



87 
 

 

entidade de telecomunicações, tem se calhar um objetivo de mais quantidade em vez de 

qualidade. (Entrevistado 7 (assistente)) 

 

 Em análise às respostas por parte dos supervisores, que podem ter uma visão 

diferente daquela que os assistentes têm devido à sua antiguidade na empresa e também 

porque se relacionam com pessoas mais ligadas às chefias superiores do call center, e 

colaboradores da empresa cliente. As respostas estão no entanto na mesma ótica que a 

dos assistentes, considerando a maioria dos supervisores que os valores estão de acordo, 

mas por exemplo, o entrevistado 10 (supervisor) refere que enquanto que a empresa 

cliente olhará mais para os resultados, isto é, dá prioridade ao cliente, já a empresa de 

call center teria a capacidade de olhar para os dois lados, tanto olhar para os seus 

colaboradores e zelar pelos seus interesses, mas também ter em atenção as necessidades 

e vontades dos clientes que atendem: 

 (…) Ia estar sempre a favor dos assistentes que é esse o motivo pelo qual a 

empresa de recursos humanos trabalha, mas também ia estar sempre a zelar pelo 

interesse da empresa cliente que é o interesse mutuo (…). (Entrevistado 10 (supervisor)) 

 O entrevistado 4 (supervisor) por exemplo, refere que existe um grande esforço 

por parte das duas empresas em que sejam incutidos os valores das duas empresas nos 

seus assistentes e que o trabalho do supervisor acaba também por ser esse. É relatado 

que muitas vezes são feitas pequenas dinâmicas, tais como oferecer pins da empresa 

cliente, colocar frases nas paredes que sejam da autoria da empresa cliente, mas que 

considera que isso por si só, isso não é suficiente, sendo que dessa forma mais uma vez 

o papel do supervisor é realçado na parte de incutir os valores das duas empresas nos 

assistentes.É importante que estejam de acordo com os valores da empresa cliente, pois 

no fundo eles estão a trabalhar para essa empresa, estão a responder perante essa 

empresa e dessa forma, têm de ser respeitados os valores impostos por essa mesma 

empresa, de forma a manter a satisfação elevada e continuar o relacionamento entre 

empresas. Quando questionado sobre se considera que existe uma facilidade em alinhar 

esses valores, indica que alguns assistentes assumem uma postura de rejeição e de 

resistência mas também há aqueles que aceitam e absorvem facilmente esses valores.  
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 Foi feita uma ação com visual sobre isso, que era "eu visto a camisola e a 

camisola tem duas cores", que era a cor da empresa de call center e da empresa 

cliente, exatamente para tentar conjugar os valores das duas empresas (…) Quer seja 

através da distribuição de pins, seja através da visualização de imagens sobre pessoas 

da empresa prestadora de serviços, com imagens na parede a referir a frases e lemas 

importantes (…) Se isso é suficiente? Só isso por si só não é suficiente (…) do nosso 

lado há sempre essa abordagem que fazemos aos assistentes para terem os valores da 

empresa (…) temos casos de assistentes que conseguem absorver a mensagem que lhes 

são indicados os valores da empresa cliente e temos caso de assistentes que assumem 

uma posição de distanciamento à empresa que estão a servir. (Entrevistado 4 

(supervisor)) 

 Já outros entrevistados consideram que estão de acordo com os valores da 

empresa cliente, mas estão porque a sua empresa de call center adapta-se à realidade, de 

forma a satisfazer a empresa cliente. É portanto visível que existe um encaixa 

diferenciado de acordo com Nohria e Goshal (1994), em que a mesma empresa de call 

center acaba por ser adaptar aos vários clientes que tem. 

 

 Será necessário haver uma adaptação a cada tipo de cliente.Entrevistado 11 

(supervisor) 

 Não, creio que não. Os valores podem ser diferentes. Entrevistado 12 

(assistente) 

 

 Já com opinião contrária, o entrevistado 8 refere que as duas empresas não estão 

de acordo, porque ambas têm conflito de interesses e diferenças culturais. Isso é referido 

pelo entrevistado 8 (supervisor) como algo negativo, pois a empresa de call center está 

obrigada a trabalhar imenso para manter os postos de trabalho, em que tem de dar 

condições aos seus colaboradores, enquanto a empresa cliente não está interessada 

nesses aspetos. Deste modo, a empresacall center está obrigada a agradar a duas 

entidades para manter a sua sustentabilidade. É considerado pelo entrevistado 

8(supervisor) que a sua empresa de call center está a ceder imenso a sua identidade base 

para agradar à empresa que a está a contratar. Relata também que sente que a sua 
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empresa de call center tem ambientes diferentes, isto é, trabalhar para a mesma empresa 

de call center em locais diferentes, encontrará ambientes diferentes, concluindo que 

haverá uma adaptação enorme dos valores da sua empresa consoante a empresa para a 

qual está a prestar serviços. Isto demonstra que as diferenças culturais, mesmo que 

dentro do mesmo país sejam uma dificuldade a ter em conta quando se está a recorrer ao 

outsourcing ou simplesmente a deslocalizar uma empresa, tal como previsto por Holm e 

Rian (2012), mas também está presente a hipótese de encaixa diferenciado (differential 

fit) proposto por Nohria e Goshal (1994), em que a empresa tem de se adaptar à empresa 

à qual está a prestar serviços. 

 Obviamente que há conflito de interesses e posturas diferentes em relação às 

pessoas, isto é a mesma coisa que teres um patrão que nunca está com os empregados, 

o patrão chega lá, vai ver as contas ao fim do mês, está-se a marimbar se o Manel e a 

Maria têm o filho doente, não sabe quem é o Manel e a Maria e a empresa cliente olha 

para nós um bocadinho assim (…) eu se calhar vou a esta empresa de call center em 

Lisboa e vou sentir diferença. (Entrevistado 8 (supervisor)) 

  

 A nível de respostas por parte dos formadores entrevistados, um deles para além 

de liderar a equipa da formação, tem responsabilidade como chefe de supervisão, 

acabam por estar de acordo com as respostas da restante população entrevistada, mas no 

entanto as respostas são mais positivas, isto é, em nenhum momento revelam que exista 

qualquer tipo de atrito entre as duas empresas no que toca a valores. Por exemplo, o 

entrevistado 3 (formador) refere: 

 Não havendo concordância, não havendo o mesmo método de trabalho entre 

cliente e empresa, vai deteriorar tudo, porque depois quem te pede é o cliente, tens de ir 

encontra o que o cliente quer. Se a empresa de call center não for de encontro ao que o 

cliente quer o que vai acontecer é o contrato vai terminar, e isso tinha implicações 

gravíssimas para esta empresa como é óbvio, mas felizmente sempre tiveram os mesmos 

valores. (Entrevistado 3 (formador)) 

 

 Desta forma, considera que, sem margem para dúvida, os valores estão de 

acordo. Da mesma opinião, o entrevistado 1 (formador) considera que há uma facilidade 
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em alinhar os valores das duas empresas, e que esse resultado é notório por 

questionários realizados aos clientes que são atendidos. Conseguem estes resultados e 

este alinhamento através de uma boa preparação dos assistentes, em que fazem como já 

referido pelo entrevistado 4, dinâmicas onde vestem uma camisola com as cores das 

duas empresas. 

 (…) Acho que conseguimos alinhar bem os 2 valores à relação que temos com o 

cliente, e isso é muito notório em alguns dos nossos indicadores de qualidade (…) às 

vezes fazemos dinâmicas assim porque achamos que é necessário reforçar alguns 

destes itens, mas genericamente acho que se sentem muito alinhados com 

isso.(Entrevistado 1 (formador)) 

 

 Conclui-se que a nível de concordância de valores, as respostas diferem e que é 

visível que há um encaixe diferenciado (Nohria & Goshal, 1994), pois é referido por 

exemplo pelo entrevistado 8 (que é um supervisor) que se fosse ao mesmo call center ao 

qual está contratualizado mas noutro distrito, sentiria diferenças de valores e diferenças 

culturais organizacionais. Essa diferença cultural demonstra ser um entrave em conciliar 

métodos de trabalho, sendo necessário que o supervisor intervenha para que os valores 

sejam incutidos nos assistentes, valores tanto da empresa à qual estão contratados com 

os valores da empresa cliente, tendo o entrevistado 4 referido ser necessário trabalhar 

nesta promoção de valores junto dos nos assistentes, o que comprova que diferenças 

culturais dificultam os relacionamentos entre empresas, mesmo estando no mesmo país 

(Holm & Rian, 2012). 

 De modo a perceber melhor como é feito o alinhamento de valores, o trabalho do 

coordenador enquanto gestor de recursos humanos será de um papel de relevo, isto 

porque de acordo com Boselie e Paauwe (2005), um gestor de recursos humanos deve 

ter uma competência de fazer mudanças culturais organizacionais dentro de uma 

empresa.Estando o call centersub-contratado por outra empresa, perceber qual o grau de 

livre arbítrio que o coordenador do call center tem para promover alterações e decisões, 

perceber como é a hierarquização da relação entre o call center e a empresa cliente 

acaba por ser pertinente. 
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4.3.2 Autonomia e hierarquização da relação entre call center e empresa cliente 

  

 De acordo com Boselie e Paauwe (2005), um gestor de recursos humanos deve 

ter a competência de conseguir promover alterações a nível de cultura organizacional. 

Estando no entanto a empresa de call center contratualizada a uma empresa cliente 

(neste estudo as entrevistas incidiram mais sobre uma empresa de call center que está 

sub-contratada a uma empresa de telecomunicações), estando no final a representar essa 

mesma empresa cliente, importa verificar que autonomia é que o coordenador do call 

center tem para promover alterações e decisões no call center e de que forma essas 

decisões são discutidas. Estes são aspetos relevantes neste estudo e para esta questão 

central sobre a relação entre empresa de call center e empresa cliente. Em suma, tem 

como objetivo investigar como é que a empresa de call center é percecionada pela 

empresa cliente no processo de tomada de decisão em relação a alterações colocadas 

pela empresa cliente à empresa de call center (Holm & Birkinshaw, 2000). 

 

 Dentro destas questões, o coordenador relata que é parte integrante do processo 

negocial, isto é, ele participa nas reuniões onde são tomadas as decisões relativamente 

àqueles call centers. Destaca que a empresa cliente, neste processo negocial, 

compromete-se a entregar as ferramentas necessárias (que neste caso, são as formações, 

uma vez que é a empresa cliente que indica como terá de ser feita a formação, estando a 

a empresa de call center confinada apenas à sua implementação e execução). A empresa 

subcontratada compromete-se a entregar um serviço de qualidade e garantir a satisfação 

dos clientes finais (sendo clientes finais os clientes da empresa cliente). Refere 

entrevistado 6 (coordenador) que os salários e preços praticados não são definidos pela 

empresa de call center, mas sim pela empresa cliente, onde por exemplo no estudo de 

Louçã (2014), uma das maiores queixas é referente aos salários, mas por vezes as 

pessoas podem não ter consciência de que os salários não são definidos pelos call 

centers, mas sim pela empresa que contratou o call center, demonstrando que em 

decisões mais contratuais não tem grande poder de decisão. 
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 Tenho participação nesses processos de negociação (…)a empresa cliente, que 

fornece portanto os recursos necessários para isso e a empresa cliente compromete-se 

a dar as ferramentas necessárias, neste caso os planos de formação (…) do nosso lado 

comprometemo-nos com níveis de satisfação de cliente, níveis de qualidade (…) não fui 

eu que defini os preços e não sou eu que defino os salários.(Entrevistado 6 

(coordenador)) 

 No entanto, o coordenador relata que tem autonomia para fazer a gestão dentro 

do call center, que tem autonomia para decidir quantas pessoas estão contratualizadas e 

quando é que vai fazer um novo recrutamento ou quando vai fazer despedimentos. 

Indica que a gestão feita com a empresa cliente é feita de cima para baixo, em que há 

diretores comerciais da sua empresa de call center que trataram do negócio no passado, 

realçando que também mudou o paradigma do negócio (pelo menos naquele call 

center), em que no passado o serviço era pago à hora, isto é, em que haviam um 

determinado número de pessoas e essas pessoas recebiam as horas que produziam, e o 

número de pessoas a trabalhar no call center era gerido pela empresa cliente. O 

coordenador ganha autonomia em gerir o número de pessoas que trabalham no call 

center quando o serviço passar a ser pago à peça, ou seja, é estimado quantas "peças" é 

que se podem produzir numa hora e será a empresa de call center que define o número 

de pessoas que leva a que a empresa atinja esse objetivo, sendo que se foram mais 

rápidos do que o estipulado para aquele mês, se produzirem mais, a empresa terá lucro e 

o cliente também, sendo mais lentos do que aquilo que estava estipulado, terão prejuízo. 

Em suma, é estipulado quantas chamadas consegue um assistente produzir por dia em 

regime de part-time e full-time e se esse assistente tiver mais chamadas do que as 

estipuladas, dará lucro, se acontecer o contrário dará prejuízo, mas que no entanto, no 

final do mês receberá o mesmo salário, sendo que será a empresa de call center que 

assumirá a perda. O coordenador refere que tem chefias acima que controlam a 

qualidade do serviço entregue, para além de que há representantes da empresa cliente a 

trabalhar dentro do call center, sob a forma de auditores, que vão avaliar do lado da 

empresa cliente se o serviço está a ser bem feito e entregue. Portanto, o coordenador 

acaba por ter esta autonomia, tendo também a autonomia de fazer adaptações, isto é, 

havendo uma área que está mais necessitada de colaboradores, ele pode ir buscar a 

outras áreas da empresa de forma a suprimir necessidades. Como já referido, é o 

coordenador que responde ao cliente perante as falhas do call center. 
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 De cima para baixo, nós temos diretores, e temos diretores comerciais que 

foram quem fez na prática, quem tratou do negócio há uns anos (…)pagavam à hora 

(…) e quem definia quantas pessoas haviam a trabalhar era o próprio cliente (…)e 

entretanto evolui para o BPO em que o serviço é pago à peça. É estimado quanto tempo 

é que se demora, é estimado quanto tempo, quantas peças tu consegues fazer numa 

hora ou num dia e se tu conseguires ser mais rápido do que aquilo que estimaste tu vais 

ter lucro, se tu fores mais curto, azarito (…)deixou de ser a empresa cliente a definir 

quantos recursos é que nós temos, nós temos essa autonomia (…) tenho a 

responsabilidade de organizar o trabalho aqui, os horários, a própria organização 

hierárquica cá dentro, a responsabilidade de organizar isto para que aquilo que eu 

entrego seja aquilo que ficou acordado (…). Tenho pessoas aqui da empresa cliente 

que controlam isso (…)o meu chefe controla a minha entrega do serviço.(Entrevistado 6 

(coordenador)) 

  

 Ao ser questionado sobre se existe abertura por parte do cliente em receber 

propostas suas, o coordenador entrevistado indica que existem as duas situações: 

aquelas que são completamente impostas pelo cliente, em que relata que costumam ser 

propostas irrealistas e que fogem à realidade da situação, e outras situações em que há 

abertura de negociação por parte do cliente, ainda que pequena. Ou seja, há imposição 

clara por parte do cliente, mas que não significa que não haja a possibilidade de darem a 

sua opinião perante tais decisões, mas que as dificuldades que são relatadas por parte do 

call center, podem e por vezes acabam por ter repercussões na empresa cliente. Como já 

relatado, acaba por ser o cliente que dá as ferramentas (planos de formação, 

procedimentos de atendimento, métricas) e cabe à empresa subcontratada cumprir essas 

imposições, que não são 100% rígidas, existe alguma flexibilidade, mas que às vezes 

são totalmente rígidas. 

 Tu tens decisões de cima para baixo em que claramente sentes que estas em 

baixo (…) E outro tipo de decisões são claramente impostas e tens pouca margem de 

manobra, no entanto isso não invalida que não dês a tua opinião (…) também sei que 

aquilo que apuro aqui, as facilidades ou dificuldades que eu apuro aqui por vezes tem 

repercussões lá em cima (…). É uma relação flexível, agora sentes-te às vezes "ei, és 

tão pequenino" mas outras vezes sentes-te com poder. (Entrevistado 6 (coordenador)) 
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 Atendendo às respostas fornecidas pelo coordenador e atendendo ao estudo de 

Holm e Birkinshaw (2000) sobre a perceção de importância que a empresa subsidiária 

tem no processo de decisão da empresa mãe, perceção esta que é medida sobre a ótica 

da empresa subsidiária (o quanto é que a empresa subsidiária se vê como importante no 

processo de tomada de decisão) e sobre a ótica da empresa mãe (o quanto a empresa 

mãe perceciona a empresa subsidiária como importante no processo de tomada de 

decisão). Este estudo foi adaptado pelo investigador deste projeto de forma a relacionar 

a empresa de call center com a empresa cliente.  

 A conclusão a que se pode chegar é que a empresa cliente tem o maior poder de 

decisão, uma vez que é esta que dá as ferramentas de trabalho à empresa de call center, 

é esta que decide os valores das remunerações salariais e perceciona a empresa de call 

center como pouco importante no processo de negociação, pois há decisões que são 

claramente impostas pela empresa cliente, e que desvaloriza um pouco a empresa de 

call center no processo de tomada de decisão. Já do lado da empresa de call center 

quanto à sua perceção sobre tomada de decisão e influência na relação, o próprio 

coordenador sente que tem pouco relevo no processo de decisão, reconhecendo que às 

vezes se sente "pequeno", mesmo tendo a capacidade de dar a sua opinião em muitas 

situações e ter a capacidade de autonomia dentro da sua empresa de call center em 

decidir quantas pessoas é que estão contratualmente vinculadas, a designação 

hierárquica e os horários, sendo que no passado, não tinha essa autonomia. Demonstra 

portanto que houve uma evolução, que já é dada mais autonomia por parte da empresa 

cliente à empresa de call center. 

 Dando-se por concluída a apresentação e análise dos dados, fazer-se-á a 

discussão dos mesmos de modo a demonstrar mais detalhadamente de que forma é que 

estes dados adicionam novos elementos à literatura existente ou se demonstram se há 

parâmetros no call center que diferem da literatura explorada. 
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4.4 Discussão dos dados 

 

 Tendo sido feita a apresentação e análise de dados, será feita nesta secção a 

discussão dos dados obtidos com a literatura revista neste estudo. Como referido por 

várias vezes, este estudo teve como objetivo analisar três grandes questões centrais:  

 1-De que forma é que a relação entre a chefia e o colaborador influencia o 

ambiente organizacional e que consequências caso ocorra um bom relacionamento entre 

aqueles atores?  

 2- Quais são os planos de seleção, formação e integração de empresas de call 

center? 

 3- Existirá um alinhamento de valores entre a empresa de call center e a empresa 

cliente e quais os impactes que a existência ou não de tal alinhamento produz nas duas 

empresas?  

 Os dados obtidos nas entrevistas permitem reforçar dados da literatura analisada, 

mas também permitem levantar novas questões e investigações futuras em relação às 

três questões de partida. 

 Os primeiros dados obtidos relativamente às razões de entrada de um call center 

vêm demonstrar que não existe nenhum motivo de ingresso num call center que não 

seja outro que não instrumental, isto é, as pessoas não revelam um desejo/objetivo 

pessoal de um dia ingressarem numa empresa de call center. Isto revela-se negativo 

para a empresa de call center em si, uma vez que foi referido pelo coordenador 

entrevistado que começa a haver a necessidade de estas empresas fazerem uma maior 

retenção dos colaboradores e que nos últimos meses tinham havido bastantes saídas 

voluntárias dos colaboradores, em que estes saíam porque tinham encontrado emprego 

nas suas áreas de estudo. Demonstra claramente que existe um empenhamento 

instrumental. 

 Em considerações sobre a primeira questão de partida, sobre o relacionamento 

entre supervisor e colaborador, os dados na sua maioria vão ao encontro do que a 

literatura existente pressupõe. Atendendo ao estudo de Ansari (2007), em que separa a 

LMX em quatro parâmetros, há uma tendência por parte dos assistentes em referir que 
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estes centralizam mais a sua relação com a chefia através do parâmetro do afeto, isto é, 

não estão tão interessados nas competências técnicas que eles têm, mas sim nas 

competências relacionais que os supervisores possuem. Isto é descrito na questão sobre 

que competências é que são preferíveis por parte dos supervisores e assistentes, 

revelando novamente que todos os assistentes entrevistados revelam que preferem que 

os seus supervisores detenham competências relacionais em primeiro lugar, sendo que 

colocam as competências técnicas da função em segundo lugar. Dentro da mesma 

questão, há supervisores que percecionam que o mais importante é o parâmetro do afeto 

no desempenhar da sua função, sendo que um ou outro supervisor tenha demonstrado 

mais apetência para a área técnica.  

 No entanto, os supervisores que demonstraram apetência mais para a área 

técnica foram descritos, por assistentes, como supervisores que detinham conflitos 

graves com certos assistentes e que tinham piores resultados, sendo que esses 

supervisores foram entrevistados e os próprios referiam que não tinham conflitos com 

assistentes ou que não tinham comportamentos de injustiça com colegas ou com 

subordinados, concluindo que foram omitidos dados durante as entrevistas. Quem tem 

mais relacionamento com os assistentes revela ter mais conflitos, uma vez que um 

supervisor entrevistado, que demonstra ter muito a apetência enquanto supervisor para o 

afeto, revela ter imensas situações de conflito e de injustiça, justificando que é normal 

pois esforça-se para estar dentro da realidade dos seus assistentes, por vezes dentro da 

esfera pessoal e que isso por vezes pode criar situações de conflito, mas que esses 

conflitos são facilmente resolvidos. Por outro lado, Tepper (2011) refere que há 

comportamentos destrutivos de liderança e que a probabilidade de haver esses 

comportamentos tem a ver com a perceção de utilidade da pessoa: se a pessoa é 

percecionada pelo seu supervisor como menos competente que outros assistentes, essa 

pessoa está mais sujeita a repreensões e a comportamentos destrutivos. Como tal, 

havendo supervisores que estão mais centrados nos resultados dos seus assistentes e não 

em criar relações de afeto, há maior probabilidade de ocorrerem comportamentos 

destrutivos por parte dos supervisores e cria-se um entrave à criação de relações entre 

supervisor e colaborador. Isto é visível durante as entrevistas e nos dados recolhidos e é 

suportado por Heneman et.al (1989) que refere que em caso de fraco desempenho em 

assistentes com LMX positiva, estes teriam uma maior margem de erro do que aqueles 

que tinham uma LMX mais negativa, em que seriam logo alvo de reprimendas. No 
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entanto, os pressupostos de Paglis e Green (2002), em que referem que a LMX tem 

relação negativa com a probabilidade de gerar conflitos, são negados pelos dados 

recolhidos deste projeto. O que acontecia é que quem tinha maior e melhor relação com 

a chefia desenvolvia bastantes conflitos, mas que facilmente eram solucionados. Quem 

tinha LMX fraca, desenvolvia de igual modo conflitos mas eram dificilmente 

solucionáveis. Isto porque quem tem LMX positiva relaciona-se mais com a chefia, 

como descrito por Sin, et.al. (2009). 

 Ao mesmo tempo, foi descrito que quem detinha melhor relacionamento seja da 

chefia com o colaborador ou vice-versa, defendiam-se um ao outro em situações 

adversas, isto é, se um membro do par fosse acusado de alguma situação (Ansari, 2007). 

Esta análise vem reforçar que a LMX vem resolver imensos problemas que possam 

surgir por situações do dia-a-dia organizacional, para além de melhorar o ambiente 

organizacional. Dados obtidos vêm comprovar esta situação, mas também comprovam 

que quem tinha pior relacionamento com o supervisor não o faria. Quem sentisse que o 

seu supervisor não o defenderia em situações adversas, o assistente referia que não o 

faria também pelo supervisor. Por outro lado, dados obtidos demonstram que também a 

apetência para auxiliar o par em situações adversas depende também da personalidade 

de cada indivíduo, uma vez que tanto os líderes como assistentes podem não ser tão 

dotados de traços que os possibilitem ter bom relacionamento entre si (Breevart, et. al. 

2012).  

 

 Através destes dados, e de questões realizadas, há perceções de justiça 

organizacional diferentes quanto à função de supervisor. Assistentes que demonstram 

que têm bom relacionamento com o supervisor consideram-no como justo na função, 

enquanto queassistentes que sentem que a sua relação não é tão boa consideram o seu 

supervisor pouco adequado à função que está a desempenhar. Há inclusive o 

entrevistado 12 (assistente) que compara um supervisor, que é descrito por si como bom 

supervisor porque detém boas capacidades relacionais, com outros supervisores, 

referindo que os outros supervisores não são adequados porque não têm tanto essas 

competências relacionais. Vem reforçar portanto que o lado afetivo e de interesse pela 

pessoa tem impacto quase total quando se aborda a questão da relação supervisor-

colaborador.  Ao mesmo tempo, os mesmos entrevistados que consideram os seus 

supervisores adequados e justos para a função, são os mesmos que os defenderiam em 
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situações adversas, que "colocariam as mãos no fogo" por eles, revelando o peso que a 

LMX positiva tem no ambiente organizacional (Bauer & Erdogan, 2013).  

 Os entrevistados reconhecem que é importante haver um bom relacionamento 

com as chefias, mas que os assistentes demonstram que há supervisores que não o 

sabem fazer ou que não se importam com isso, e que são descritos como autoritários e 

que tem dificuldade em motivar, tal como descrito por Sparrowe, et.al. (2006). Alguns 

supervisores indicam que há falta de formação nesta área relacional, pois alguns dados 

demonstram que os supervisores lidam com os assistentes da forma que cada um sabe, 

não havendo uma formação para tentar uniformizar o método relacional. 

 Em relação à segunda questão de partida, que diz respeito ao processo de 

seleção, formação e de integração de um assistente de call center, supervisor e 

formador, mas também do processo de formação durante o desempenho da função, os 

dados obtidos sugerem que, em relação ao processo de recrutamento de um assistente de 

call center, este é bastante criterioso e cuidadoso.Há imensas fases no processo de 

seleção de forma a tentar selecionar o melhor possível os melhores candidatos a iniciar a 

formação para assistente de call center. No entanto, os dados recolhidos demonstram 

que o processo de formação carece de algum cuidado e planeamento, isto porque há 

uma consistência de dados a referir que o processo de formação em sala está demasiado 

teórico, o que demonstra que os formandos requerem mais parte prática durante este 

processo de formação em sala. Estas afirmações são verificadas quando os assistentes 

referem que aprendem muito mais quando vão para a segunda fase de formação, que é 

ao mesmo tempo a parte da integração dos formandos no trabalho (chamado de 

Training Center). É referido que o processo de avaliação da formação deveria ser feito 

de uma forma diferente daquela que é feita, o que demonstra que a parte da avaliação da 

formação não está a ser devidamente executada, o que condiciona formações futuras 

(Cunha, et.al. 2012). 

 Em relação ao processo de recrutamento de um supervisor, os dados revelam que 

os assistentes que concorreram a supervisor consideram este processo pouco imparcial e 

que sentem que não é corretamente executado, pois os dados demonstram que o 

processo atenta mais a componentes técnicas durante a seleção, mas que no decorrer da 

função de supervisor, a componente mais importante é a capacidade relacional e que o 

processo de seleção pode ser bastante parcial devido a relações criadas pelos assistentes 

candidatos a supervisor com os recrutadores. Por outro lado, os supervisores não têm 
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aspetos negativos a apontar a este processo de seleção, sendo que no entanto os dados 

referem que não existe um processo de formação de um supervisor, em que essa 

"formação" é feita no processo de integração, em que são acompanhados por um 

supervisor mais antigo. Desta forma, os dados demonstram que há quem considere que 

seja positivo aprender durante o desempenhar da função, enquanto que há quem 

considere uma falha deste processo de recrutamento o facto de não haver uma formação 

em sala, by the book. Atendendo a críticas que são feitas aos supervisores por parte dos 

assistentes, conclui-se que novamente o processo de avaliação deste processo está pouco 

explorado, pois se os assistentes relatam que há supervisores que não detêm as 

competências que consideram adequadas e que os próprios supervisores concordam com 

essas competências são as adequadas, parece haver desvalorização desta última fase do 

processo de formação em relação aos supervisores. Dados demonstram que a parte 

comportamental lecionada aos supervisores deveria ser revista e atualizada. 

 Em relação ao processo de recrutamento de um formador, este processo é 

semelhante ao processo de supervisor, como já referido na apresentação dos dados. Os 

dados obtidos referentes a esta parte demonstram que é um processo considerado justo 

por quem foi inquirido sobre este processo, demonstrando-se um processo bastante 

flexível até em que os candidatos não necessitam de ter todos os requisitos numa fase 

inicial (como ter a formação de formadores). A nível de integração, demonstra-se 

adequada pelo facto de inicialmente os novos formadores serem acompanhados por 

formadores mais antigos, de modo a não se sentirem sozinhos nas primeiras sessões de 

formação. Os dados obtidos não revelam que este processo necessite de melhorias. 

 Tendo em conta ao processo de formação durante o desempenho da função, a 

recolha de dados para esta componente demonstram que há satisfação e insatisfação. 

Cunha, et.al (2012) demonstra que na sua maioria os processos formativos são feitos em 

sala, uma vez que se revelam mais eficazes em termos de transmissão de 

conhecimentos. Os dados obtidos revelam que para processos de formação ongoing, são 

utilizados mais formações por e-learning, sem formador, sendo descritos como pouco 

eficazes e pouco utilizados por Cunha, et.al. (2012). É revelado algum 

descontentamento relativamente ao uso excessivo de formações e-learning sem 

formador, até porque foi descrito que esses e-learnings acrescentam pouco em termos 

de conhecimentos. Desta forma, pode-se concluir que o processo de formação durante o 
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trabalho está bastante pobre e estão-se a desperdiçar recursos ao realizar este processo 

formativo que é descrito pelos entrevistados como demasiado utilizado. 

 

 Atendendo à terceira questão central, os dados recolhidos apontam que existe 

segundo o estudo de Nohria e Goshal (1994) um encaixe diferencial entre o call center e 

a empresa cliente. Ou seja, a empresa de call center adapta-se perante os clientes que 

tem, uma vez que a empresa de call center mais estudada tem várias filiais espalhadas 

pelo país, sub-contratadas para a mesma empresa cliente que a deste estudo, mas 

também para outras empresas. Dados revelam que esta adapta-se a cada realidade, 

mesmo que a mesma empresa de call center esteja a trabalhar para o mesmo cliente 

noutro distrito diferente, onde alguns entrevistados referem que se sentiriam diferença 

ao deslocalizar-se para a mesma empresa mas noutro distrito. Quanto à parte da 

concordância de valores, uma vez que a empresa adapta-se, os entrevistados sentem que 

existe alinhamento de valores, e que sem esse alinhamento não haveria relação 

contratual entre as duas empresas. Outros entrevistados sentem que há claramente um 

desalinhamento de valores entre as duas empresas, sendo um obstáculo para a 

cooperação entre as duas empresas, como destacado por Holm e Rian (2012), em que as 

diferenças culturais e/ou de valores são um entrave às relações entre empresas e os 

dados recolhidos de alguns entrevistados revelam que alguns percecionam essa 

diferença e que sentem que quem está a perder com isso é a empresa de call center, uma 

vez que perde bastante a sua identidade e que a longo prazo pode ser negativo, uma vez 

que acabando a relação com a empresa cliente atual, terá novamente de se adaptar a uma 

nova realidade e poderá ter dificuldade em trabalhar com outra empresa. Destes 

princípios, a premissa de Holm e Rian (2012) demonstra claramente que diferença de 

valores é um grande problema entre duas empresas que trabalhem para o mesmo 

objetivo. 

 Atendendo à parte do alinhamento dos valores, como já referido, o coordenador 

tem um papel importante na medida que tem de ter capacidade para promover a 

mudança dentro da sua empresa (Boselie & Paauwe, 2005). Os dados obtidos 

demonstram que no caso deste projeto, o coordenador tem um papel pouco importante 

no alinhamento de valores e na mediação da relação entre a empresa de call center e a 

empresa cliente, uma vez que os dados revelam que o coordenador tem o poder de 

decidir quantas pessoas trabalham no call center (ainda que tenha referido levemente 
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que não é totalmente verdade), tem o poder de decisão dos horários dos funcionários e 

de decidir a hierarquia dentro do call center, mas que no entanto participa nas reuniões 

com a empresa cliente quando é para se decidirem aspetos mais importantes, como a 

remuneração salarial aos funcionários ou o custo do trabalho da empresa de call center, 

mas não tem poder de decisão aí, sendo diretores comerciais da empresa de call center a 

fazer isso. Desta forma, atendendo aos principios de Holm et. al. (2000), que estudam 

em que medida é que a empresa subsidiária (este estudo foi adaptado a este estudo como 

sendo a empresa subsidiária a empresa de call center) se vê como importante no 

processo de tomada de decisão para com a empresa mãe (que neste estudo é considerada 

a empresa cliente) e de que forma é que a empresa mãe vê a empresa de call center 

como importante no processo de tomada de decisão. Dados demonstram que tanto a 

empresa de call center sente-se pouco importante no processo de decisão, em que nas 

entrevistas foi referido que há decisões que são claramente impostas, ainda que haja a 

possibilidade de o coordenador dar sugestões ou dar a sua opinião, como a empresa 

cliente sente que a empresa de call center tem pouco poder de decisão/influência nas 

negociações, o que demonstra que há uma clara hierarquização (de cima para baixo).  

 Deste modo, conclui-se que existe um encaixe diferenciado de valores e cultura 

da empresa (a empresa de call center adapta-se aos seus clientes, sendo que a outra 

hipótese é que teria uma cultura fixa independentemente do cliente), que o 

distanciamento de culturas e diferenças de valores leva a que se perca a identidade 

empresarial e que a longo prazo possa ser danoso para a empresa que cede a sua 

identidade e que existe uma desvalorização por parte da empresa cliente sobre a 

empresa de call center e que a empresa de call center também se perceciona como 

pouco importante no processo de tomada de decisão. 

 Através da discussão de dados, foi já possível obter conclusões que este estudo 

pôde obter, sendo que essas conclusões serão descritas mais organizadamente no 

próximo capítulo, tal como as dificuldades da realização deste estudo, implicações 

práticas e questões futuras que possam ser exploradas. 
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5. Conclusão 

 

5.1 Conclusões finais 

 

 Através deste estudo que investigou a gestão de recursos humanos, 

nomeadamente três áreas, há várias conclusões que são possíveis retirar.  

 Em primeiro lugar, conclui-se que o trabalho no call center é um trabalho visto 

como instrumental, que os assistentes apenas estão a trabalhar no call center de modo a 

obter recursos financeiros ou uma ocupação. As entrevistas revelam claramente este 

item, que as pessoas ingressaram num call center por necessidade. A própria amostra 

dos participantes revela que os assistentes entrevistados têm baixa antiguidade na 

empresa e que quem está há mais tempo no call center foi quem teve a vontade de subir 

de posto. 

 Em segundo lugar, a LMX e os seus benefícios são pouco 

explorados/conhecidos por parte dos entrevistados. Os assistentes entrevistados na sua 

maioria revelaram que os seus supervisores devem ser dotados de competências mais 

relacionais, pois sentem que o trabalho de assistente de call centeré um trabalho 

desgastante devido à possibilidade de atenderem clientes que são mais complicados de 

lidar e controlar e ao sentirem que o seu supervisor não está lá para os motivar, sentem-

se mais inseguros. O problema é que os supervisores relatam também que as 

competências mais importantes de um supervisor devem ser, em primeiro lugar, essas 

capacidades relacionais, mas como referido nas entrevistas, cada supervisor lida com os 

assistentes da forma que sabe, e que apenas sentem que ao preocuparem-se com os 

assistentes, estes apenas os vai colocar mais motivados, demonstrado que outros 

imensos benefícios para os supervisores e assistentes fruto da boa LMX são 

desconhecidos e como tal, esta área revela-se muito pouco explorada. Ao mesmo tempo, 

quando os assistentes falam em bom relacionamento com o supervisor, referem apenas 

que para eles o bom relacionamento é a perceção de verem o supervisor como amigo, de 

o sentirem como alguém a quem podem recorrer quando algo está menos bem na vida 
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profissional e/ou na vida pessoal, quando um bom indicador de bom relacionamento é 

quando os pares realizam tarefas extra um para o outro, o reconhecimento das 

competências técnicas do supervisor e o auxílio mútuo em situações adversas. O que se 

conclui que se dá mais importância ao lado afetivo quando se fala em LMX no call 

center. Conclui-se ao mesmo tempo que os pressupostos de Paglis e Green (2002), em 

que indicam que quem tem melhor LMX tem menos conflitos são refutados pelos dados 

recolhidos neste estudo, revelando que quem tinha boa LMX tinha bastantes conflitos 

mas que estes eram facilmente solucionáveis, sendo que quem tinha fraca relação com a 

chefia tinha igualmente conflitos mas estes não eram facilmente solucionáveis. Este 

último dado foi revelado através de uma conversa após uma entrevista com um 

assistente que refere que tinha um conflito com a supervisora mas que não resolvia pois 

não se sentia à vontade para o resolver e já não tinha interesse em resolvê-lo, alegando 

que já não era um problema seu. 

 Em terceiro lugar, ao nível das formações, começando pela formação de 

assistentes, já foi demonstrado que esta foca-se muito na teoria e pouco na prática e que 

há assistentes que estão descontentes com isso, demonstrando-se ainda que a avaliação 

da formação é ineficiente e que o método deveria ser mudado de forma a dar-se mais 

atenção a esta última etapa do processo formativo. É necessário haver um maior cuidado 

na parte da seleção de forma a evitar ao máximo perda de formandos durante o processo 

formativo e ter especial cuidado na parte da integração, uma vez que foi referido nas 

entrevistas que é a parte onde há um choque devido aos assistentes passarem de um 

ambiente de sala para um ambiente de atendimento de clientes reais. 

 Ao nível dos processos de recrutamento para supervisor, conclui-se que este é 

descrito como pouco parcial, pois os candidatos sentem que a fase de avaliação das 

capacidades de controlo de sala e de motivação podem ser tendenciosas devido à 

relação que os candidatos possam ter com o júri. Ao mesmo tempo, a não formação 

existente para supervisor pode ser vista como negativa, sendo que os supervisores 

aprendem a função no desempenho da mesma, com auxílio de um coach, que é descrito 

como positivo por uns e negativo por outros.  

 Ao nível do processo de recrutamento de um formador, conclui-se que é o mais 

adequado daquilo que foi possível apurar junto das entrevistas. 
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 Em quarto lugar, e atendendo à terceira questão central, conclui-se que a 

empresa de call center está a perder a sua identidade para a empresa cliente, pelo menos 

neste caso, pois é referido que se não houver alinhamento de valores, a relação entre as 

duas empresas terminaria. O facto de se demonstrar que o call center tem pouco poder 

de decisão, que as ferramentas/métodos de trabalho (inclusive formações) são 

totalmente decididos pela empresa cliente, estamos perante um encaixe diferenciado, de 

acordo com Nohria e Goshal (1994). 

 Para a empresa de call center, o desalinhamento de valores pode levar a que o 

contrato com a empresa cliente cesse. O facto de haver métodos de trabalho diferentes 

(por serem duas empresas diferentes) leva a que também haja maior dificuldade em 

alinhar valores devido a culturas de trabalho diferente. Ao mesmo tempo, a baixa 

participação por parte do call center no processo de decisão leva a concluir que os call 

centers são meros veículos de auxílio às empresas que os contratam para tratar de áreas 

não estratégicas da empresa cliente mas que são assim de extrema necessidade.  

 

 

 

 

5.2 Dificuldades de realização do trabalho 

 

 A maior dificuldade à realização ddesta dissertação foi obter uma empresa de 

call center que aceitasse ceder informações sobre si, sendo que foram contactadas mais 

de dez empresas de call center e nenhuma respondeu ao apelo para participar neste 

projeto. Só foi possível obter um call center devido a conhecimento pessoal de uma 

funcionária de call center que facilitou o contacto com um e posterior trabalho com esse 

mesmo call center. 

 O tempo também dispendido para realizar as entrevistas e de as transcrever na 

íntegra foi complicado. Ao mesmo tempo, o facto de o call center ainda ser dotado de 

um rótulo de que tem condições de trabalho precário, mal pago, e que tem condições de 
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recursos humanos bastante débeis levou a que certos entrevistados tenham optado por se 

desviar de algumas questões colocadas ou que se tenham mostrado desconfortáveis em 

responder. Outra grande condicionante que este estudo possui é o facto de estar assente 

em praticamente apenas um call center, sendo que apenas um entrevistado é de outro 

call center. A pouca literatura existente sobre a LMX aplicada a call centers e também a 

pouco literatura que existe sobre a relação entre empresa de call center e empresa 

cliente demonstrou-se uma dificuldade relevante, tendo sido necessário adaptar 

literatura existente à realidade deste estudo. 

 

 

  

5.3 Estudos futuros 

 

 Através deste estudo, algumas questões são levantadas através dos dados 

recolhidos. Este projeto centra-se imenso na questão da relação supervisor-colaborador 

e investigar que impacto tem a saída de um supervisor nos membros da sua equipa 

quando este possui elevada LMX dentro da sua equipa. Há implicações da LMX na taxa 

de turnover (alto LMX reduz a taxa de turnover), no entanto, sendo o call center uma 

empresa com elevada rotatividade (ver estudo APCC 2015), investigar o impacto da 

saída do supervisor com alta LMX poderá revestir-se como um tema de interesse. 

 Outra questão que será interessante analisar é a relação entre empresa de call 

center e empresa cliente sobre a perspetiva da empresa cliente. Neste projeto foi 

investigada a relação call center e empresa cliente sobre a perspetiva da empresa de call 

center, que foi revelada ser uma relação estreita onde o call center tem pouco poder de 

decisão. No entanto, aprofundar este tema com a visão e depoimento de pessoas 

relacionadas com o relacionamento entre call center e empresa cliente mas sobre o lado 

da empresa cliente, é uma questão que poderá ser analisada futuramente. 
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5.4 Implicações práticas 

 

 Sendo um dos objetivos desta dissertação auxiliar os call centers a melhorarem 

as suas práticas de gestão de recursos humanos, várias implicações práticas podem ser 

retiradas deste estudo. Assim pode recomendar-se uma melhor exploração dos 

benefícios que um bom relacionamento entre supervisor e colaborador fornecem não só 

aos pares, mas também à empresa. Esses benefícios são descritos no capítulo 2 da 

presente dissertação, em que se pode destacar que uma LMX positiva tem uma relação 

positiva com a resolução de conflitos (Tepper, 2006; Green, 2008). A LMX positiva 

possibilita aos assistentes que estes subam e se desenvolvam na empresa através de 

oportunidades dadas pelos supervisores e chefias (Law, et.al, 2000). A LMX também é 

descrita como tendo relação positiva com a motivação (Thierry 2010) e dá maior 

confiança aos assistentes em admitirem erros de forma a melhorarem no futuro (Kudish, 

et.al. 2006). O sentimento de boa relação com a chefia melhora a perspetiva que se tem 

sobre o local de trabalho, conforme descrito por Gerstner e Day's (1997).  

 Como referido pelo coordenador entrevistado, a necessidade de reter 

funcionários começa a ser evidente. A LMX tem relação negativa com a rotatividade 

(Gerstner e Day (1997), uma vez que leva a que se crie o sentimento nos colaboradores 

de que a relação que têm com as chefias não será facilmente alcançável noutras 

empresas, tornando menos verosímil a saída da empresa e concomitantemente se 

potencie o desenvolvimento de um empenhamento afetivo (Harris e Harvey, 2010).  

 Os planos de recrutamento, nomeadamente ao nível dos assistentes e 

supervisores devem ser repensados. Ao nível dos assistentes, haver uma seleção mais 

criteriosa e cuidadosa dos candidatos, de modo a que não se percam formandos durante 

o processo formativo por conclusão de que alguns desses formandos não têm as 

competências certas para desempenhar a função de assistente de call center. Ou seja, 

apurar melhor os candidatos e fazer uma melhor triagem para que aqueles que não 

tenham competências para assistente de call center não cheguem à parte da formação. O 

plano de formação ser repensado e apenas focar-se teoricamente naquilo que é 

extremamente importante e apostar mais na prática, através de maiores simulações de 
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chamada de modo a que os assistentes se sintam mais preparados quando passam para a 

fase do atendimento. 

 Ao nível do recrutamento de supervisores, remodelar um pouco o método de 

seleção, uma vez que fora referido como demasiado centrado nas competências técnicas 

como fator decisivo e pouco centrado nas competências relacionais, que foi descrito 

pela maioria dos entrevistados como as competências mais importantes. O método de 

seleção foi acusado de ser parcial devido ao teste das competências de gestão de pessoas 

ser com chefias e que os candidatos possam ter uma relação com as chefias e que essa 

relação possa influenciar, ainda que involuntariamente. Praticamente, a forma de se 

resolver isto é com a utilização de assistentes mais novos na empresa que tenham pouca 

ou nenhuma relação com os candidatos, ou então criar propositadamente uma situação 

real de conflitualidade e testar a capacidade que os candidatos a supervisor têm de 

resolver essa situação. Ao nível da formação, descrita como não existente, uma 

formação por exemplo sobre os benefícios da LMX poderá ser útil, uma vez que 

demonstra que benefícios úteis é que a boa relação com os assistentes pode gerar e de 

que formas a podem obter.  

 Já ao nível do relacionamento entre empresas, sobre o alinhamento de valores, a 

margem de manobra nesta área é baixa, sendo que o ideal é tentar ao máximo 

demonstrar a aplicabilidade de práticas que o coordenador considere ser justas e 

adequadas à realidade do call center e que ao mesmo tempo encontrasse conjugue com 

os interesses da empresa cliente, uma vez que é referido que existe alguma abertura em 

dar ideias à empresa cliente. O alinhamento de valores deve ser incutido desde o início e 

pode ser feito através de uma ação de formação aos novos assistentes sobre os valores 

da empresa de call center e os valores da empresa cliente de forma a estes terem plena 

consciência sobre aquilo que defenderão e os conduzirão no desempenho das suas 

responsabilidades profissionais. 
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Apêndices 

 

Apêndice 1 - Guião entrevista assistentes de call center 

 

Desde já agradeço a sua disponibilidade para realizar esta entrevista. Relembro 

que os dados que me irá facultar serão para o âmbito da minha dissertação para 

conclusão de mestrado, são confidenciais. Antes de começar a entrevista, gostaria 

de ter a sua permissão para poder efetuar a gravação áudio? 

 

 

Dados biográficos: 

Nome: 

Idade: 

Grau de escolaridade: 

Estado Civil: 

Filhos: 

Naturalidade: 

Onde vive: 

Dados biográficos organizacionais:  

Categoria profissional: 

Principais responsabilidades: 

Antiguidade na empresa: 

Antiguidade no posto: 

Como chegou a este posto: 
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Evolução de posto: 

 

1. Há quanto tempo trabalha num call-center? 

 

2. Porque decidiu ir trabalhar para um call-center?  

 

3. Acha que o processo de formação em sala e em atendimento foi o adequado? O que 

melhoraria?  

 

4. Sente que ao longo do seu trabalho, recebe formação adequada e de forma adequada? 

Caso não, o que faria e o que acha que deveria melhorar?  

 

5. Como acha que a seleção dos supervisores é feita?  

 

6. Como descreve a sua relação com o seu supervisor6.1 Sente que poderia "colocar as 

mãos no fogo" pelo seu supervisor? Se sim, porquê?  

 

7. Qual o papel de um supervisor? Acha que o seu supervisor tem os requisitos para 

estar no cargo que tem? E que requisitos acha que são?  

 

8. Alguma vez sentiu que o seu supervisor foi injusto para si? Em que situações?  

8.1. Se tivesse a possibilidade de se tornar supervisor, candidatar-se-ia? Porquê?  
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9. Os call-centers estão normalmente sub-contratados por outra empresa. Acha que os 

valores que a sua empresa pratica vão de encontro com os valores praticados pela 

empresa à qual está a prestar serviços? 

 

10. Considera que a relação com o supervisor tem preponderância na sua motivação e 

satisfação, mas também outros comportamentos importantes dentro da empresa?  

 

11. Que benefícios achas que esse relacionamento traz para si?  

 

12. Atendendo a todas as suas respostas, considera que está satisfeito com a sua situação 

no call-center e pretende desenvolver carreira neste local?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

Apêndice 2 - Guião entrevista supervisores 

 

 

Dados biográficos: 

Nome: 

Idade: 

Grau de escolaridade: 

Estado Civil: 

Filhos: 

Naturalidade: 

Onde vive: 

Dados biográficos organizacionais:  

Categoria profissional: 

Principais responsabilidades: 

Antiguidade na empresa: 

Antiguidade no posto: 

Como chegou a este posto: 

Evolução de posto: 

 

 

1. Há quanto tempo está num call center? 

 

2. Porque decidiu entrar num call-center?  
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3. A nível de formação que teve, acha que foi adequada, tanto para o posto de operador, 

como para o posto de supervisor?  

3.1 Atualmente é supervisor, como chegou a esse posto?  

 

3.2 Porque decidiu aceitar esse cargo?  

 

4. Pode-me indicar como é o processo de escolha, de formação e de integração de um 

supervisor?  

 

 5. No seu ponto de vista, acha que é um processo justo, o de seleção? Porquê? 

 

6. Quais as competências que acha mais importantes para exercer essa função?  

 

7. Alguma vez colocaria as "mãos no fogo" pelos membros da sua equipa/sala? Porquê?  

 

7.1 Quais as competências acha que um operador deve ter?  

8. Já se deparou com situações de conflito, tanto com operadores, supervisores ou 

pessoal de recursos humanos? Pode-me descrever uma situação?  

 

8.1 Já alguma vez sentiu que foi incorreto com um operador ou colega ou que sentiu que 

algum operador se tenha despedido por causa do seu estilo de supervisor?  
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9. Considera que uma formação a nível de práticas de relacionamento supervisor-

operador poderia aumentar a satisfação, motivação e desempenho não só dos 

operadores, mas também dos supervisores?  

10. Tem colegas que sente que não merecem este cargo ou que simplesmente do seu 

ponto de vista existem na sua empresa pessoas com melhores competências para serem 

supervisores? 

 

11. Como sabemos, os call-centers na sua maioria são contratados por uma empresa à 

qual vão prestar serviços. Acha que os valores da sua empresa estão de acordo com os 

valores da empresa mãe? Que implicações acha que essa discrepância pode ter para a 

sua empresa? 

 

12. O que mudaria no call-center?  
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Apêndice 3 - Guião entreviste formadores 

 

 

Dados biográficos: 

Nome: 

Idade: 

Grau de escolaridade: 

Estado Civil: 

Filhos: 

Naturalidade: 

Onde vive: 

Dados biográficos organizacionais:  

Categoria profissional: 

Principais responsabilidades: 

Antiguidade na empresa: 

Antiguidade no posto: 

Como chegou a este posto: 

Evolução de posto: 

 

 

1. Há quanto tempo está num call center? 

 

2. Porque decidiu entrar num call-center?  
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3. A nível de formação que teve, acha que foi adequada, tanto para o posto de operador, 

como também para o de formador?  

 

3.1. Atualmente é formador, como chegou a esse posto?  

 

3.2. Porque decidiu aceitar esse cargo?  

 

4. Pode-me indicar como é o processo de escolha, de formação e de integração de um 

formador? E de um supervisor? E de um assistente?  

 

 5. No seu ponto de vista, acha que é um processo justo, o de seleção para todas estas 

áreas? Porquê?  

 

6. Quais as competências que acha mais importantes para exercer a função de formador?  

 

 

7. Alguma vez colocaria as "mãos no fogo" pelos membros da sua equipa/sala? Porquê?  

 

7.1 Quais as competências acha que um assistente deve ter?  

 

7.2 Quais as competências acha que um supervisor deve ter? 
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8. Já se deparou com situações de conflito, tanto com operadores, supervisores ou 

pessoal de recursos humanos? Pode-me descrever uma situação?  

 

8.1 Já denotou algum comportamento injusto por parte de algum colega? Como reagiu 

perante tal comportamento?  

 

9. Considera que uma formação a nível de práticas de relacionamento supervisor-

operador poderia aumentar a satisfação, motivação e desempenho não só dos 

operadores, mas também dos supervisores?  

10. Como sabemos, os call-centers na sua maioria são contratados por uma empresa à 

qual vão prestar serviços. Acha que os valores da sua empresa estão de acordo com os 

valores da empresa mãe? Que implicações acha que essa discrepância pode ter para a 

sua empresa?  

 

 

11. O que mudaria no call-center?  
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Apêndice 4 - Guião entrevista coordenador 

 

Dados biográficos: 

Nome: 

Idade: 

Grau de escolaridade: 

Estado Civil: 

Filhos: 

Naturalidade: 

Onde vive: 

Dados biográficos organizacionais:  

Categoria profissional: 

Principais responsabilidades: 

Antiguidade na empresa: 

Antiguidade no posto: 

Como chegou a este posto: 

Evolução de posto: 

 

1. Há quanto tempo trabalho num call-center? 
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2. Porque decidiu entrar num call-center?  

 

3. Como é que chegou à função que desempenha? 

 

4. Pode-me indicar como é o processo de escolha, de formação e de integração de um 

operador? E do staff administrativo?  

 

6. Quais as competências que acha mais importantes para exercer a função de 

supervisor?  

 

6.1 E a nível de formação de relações humanas? 

 

7. Alguma vez colocaria as "mãos no fogo" pelos membros da sua equipa/sala? Porquê?  

 

8. Já se deparou com situações de conflito, tanto com operadores, supervisores ou 

pessoal de recursos humanos? Pode-me descrever uma situação?  

 

8.1 Já alguma vez sentiu que foi injusto com algum colega?  

 

9. Considera que uma formação a nível de práticas de relacionamento supervisor-

operador poderia aumentar a satisfação, motivação e desempenho não só dos 

operadores, mas também dos supervisores?  
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10.Estamos associados a um paradigma de muita procura de trabalho e os call-centers, 

através de estudos feitos, têm ganho imensa mão-de-obra devido ao contexto de crise. 

Acha que esse contexto ainda existe ou existe alguma tendência a acabar? Estando a 

acabar, será obrigado a fazer uma maior e melhor retenção dos colaboradores?  

 

10.1 Quem decide e executa as práticas de gestão de recursos humanos dentro deste 

call-center?  

 

11. Como sabemos, os call-centers na sua maioria são contratados por uma empresa à 

qual vão prestar serviços. Acha que os valores da sua empresa estão de acordo com os 

valores da empresa mãe? Que implicações acha que essa discrepância pode ter para a 

sua empresa? Acha que há uma adesão por partes dos colaboradores em colocarem em 

prática esses valores?  

 

11.1Pode-me indicar como é que faz a gestão relacional com a empresa mãe? 

 

11.2 Que autonomia tem para gerir os contratos com a empresa contratante?  

 

11.3 Sente que se a empresa mãe decidir alterar os métodos de trabalho deste call-

center, conseguiria efetuar essa mudança? 

12. O que mudaria no call-center?  
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