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Role Play/Dramatização #1 

 

 

Informações para o Gestor/a 

 

Suponha que é o gerente de uma agência e que Maria, uma coordenadora de formação, é 

um dos membros da sua equipa. Maria começou a trabalhar para a sua agência há cerca 

de 15 meses, e o seu trabalho envolve basicamente a coordenação de todo a formação da 

agência e fazer algumas pesquisas adicionais para lhe dar apoio (consulte a descrição do 

trabalho em anexo). Suponha que conversou com Maria durante a sua primeira semana 

de trabalho, para discutir as suas tarefas de trabalho e para esclarecer melhor as suas 

expectativas. Infelizmente, nos próximos meses, teve poucas oportunidades de trabalhar 

diretamente com Maria, já que esteve muito ocupado com um projeto complexo para o 

seu Diretor Executivo, e depois teve que pôr várias semanas para fazer uma cirurgia. 

 

Isso significa que, no final do período de experiência da Maria, você não teve muitas 

oportunidades de avaliar seu desempenho ou dar o seu feedback sobre o trabalho dela. 

No entanto, como não parecia haver nenhum problema sério a esse respeito, ela passou 

no período de experiência e você definiu algumas metas preliminares para o próximo ano. 

Esses objetivos eram os seguintes: 

 

• Manter os níveis atuais de satisfação do cliente 

• Melhorar as competências de pesquisa 

• Evitar atrasos 

 

Sempre que pôde, conversou com Maria, informalmente, sobre o progresso dela para 

alcançar esses objetivos, mas, infelizmente, por causa das suas próprias pressões no 

trabalho, não teve assim tanto tempo como esperava. No entanto, agora é hora desse sentar 

com Maria, de novo, e ter uma conversa formal sobre a sua avaliação de desempenho. 

 

Sente-se um pouco nervoso/a com isso, pois sabe que tem sido negligente no contacto 

regular com Maria. Contudo, ela parece bastante capaz, por isso não teve realmente 

necessidade de lhe dar mais orientações ou demasiado apoio. 

 

Inicialmente, Maria teve poucos problemas por estar atrasada, isso parecia relacionado 

com problemas pessoais da altura, e um mal-entendido, por parte de Maria, sobre as suas 

expectativas em relação ao seu papel na configuração da formação. Porém, desde o 

começo, ela também parecia estar a fazer um bom trabalho no atendimento ao cliente - 

embora aqui, novamente, parecesse ter alguns problemas no início. Não foi por falta de 
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interesse, ou entusiasmo da parte dela - só algumas mudanças que a 

agência fez é que não foram bem comunicadas aos seus clientes e outras 

agências, nessa altura Maria teve que lidar com a irritação e confusão dos clientes por 

causa disso. 

 

A única área que parece ser um problema é o apoio à pesquisa que ela lhe deveria dar. 

Nesta área, não evidenciou nenhuma iniciativa, pelo menos não desde os primeiros dias 

no trabalho, quando ela tentou fazer algumas coisas e realmente não soube lidar com elas 

do modo como você gostaria. Na verdade, o verdadeiro problema pode ser o facto de que 

você simplesmente não teve tempo para se sentar com ela e discutir isso detalhadamente. 

Portanto, hoje será uma boa oportunidade. 

 

Hoje, espera que tudo corra bem - Maria é uma jovem simpática e, no geral, está bastante 

satisfeita com o trabalho dela. Anteriormente, teve algumas pessoas neste trabalho e seria 

difícil ter de a substituir. 

 

 

 

Coordenador/a de Formação 

Objectivo da posição: 

Auxiliar na coordenação de programas de formação e apoio ao Gestor em termos de 

suporte à investigação e assistência administrativa. 

 

Exemplos de responsabilidades e deveres essenciais: 

 

Uso de bancos de dados e bibliotecas académicas para obter artigos importantes, quando 

solicitado. 

 

Coordenar os investigadores e realizar projetos de pesquisa e/ou avaliação das 

necessidades de formação. 

 

Utilizar programas de bibliografia para gerir o conhecimento dos recursos do programa 

de capacitação. 

 

 

 Gerir a administração do programa de formação por: 

 

 

• Cuidar da logística do escritório. 
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• Responder a questionários. 

• Registo de monitorização. 

• Assegurar o arranjo da sala e a encomenda das bebidas. 

• Revisão e coordenação da impressão dos slides e materiais do workshop do 

facilitador. 

• Garantir a configuração do projetor. 

• Gerir o registo e pagamento das propinas. 

• Garantir que as bebidas estão disponíveis nos horários previstos. 

• Recolher as avaliações. 

• Compilar as avaliações num relatório, para o gestor. 

• Garantir a verificação da documentação da formação realizada pelos participantes, 

para monitorizar o progresso em relação aos certificados. 

• Promover programas de formação quando necessário. 

• Concluir pesquisas e preparar, desenvolver e implementar sessões de formação, em 

conjunto com os formadores contratados para atender às necessidades de formação 

identificadas. 

• Selecionar, monitorizar e avaliar o trabalho dos formadores contratados. 

• Assegurar o pagamento dos formadores contratados. 

• Coordenar reuniões regulares entre formadores contratados. 

 

 

 

Estabeleça parcerias com organizações locais e atue como elo de ligação em várias 

iniciativas organizacionais relacionadas a formação ou com atividades de divulgação. 

 

Desempenhe responsabilidades e funções de correlação, como necessário. 
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Qualificações 

Conhecimentos de: 

 

• Princípios e técnicas de planeamento e programas de formação direcionados 

• Teoria de educação de adultos 

• Princípios de formação de funcionários, como motivação, tomada de decisão, 

definição de metas e liderança de grupo 

• Princípios de realização de pesquisas, análise das necessidades de formação e 

avaliações organizacionais 

• Recursos e equipamentos de formação 

• Sistemas e tecnologias de gestão da aprendizagem 

• Métodos analíticos e estatísticos 

• Princípios de administração pública e gestão sem fins lucrativos 

• Métodos de pesquisa e design, e aplicação de pesquisa para o desenvolvimento 

do programa 

 

Aptidão para: 

 

• Aplicar com eficácia as capacidades de comunicação escrita e oral 

• Organizar e utilizar com eficácia as contribuições de diversas fontes para atingir os 

objetivos do programa 

• Planear, organizar, facilitar e avaliar programas de formação 

• Analisar dados e situações com precisão e adotar ou recomendar um percurso de 

ação eficaz 

• Relacionar-se e interagir com sucesso com pessoas de várias origens sociais, 

culturais, económicas e educacionais 

• Operar um computador e uma variedade de programas de software, incluindo o 

Microsoft Office Suite 

• Facilitar o planeamento participativo, formação de equipas e programas de 

formação 

 

Supervisão recebida e praticada: 

 

• Esta posição tem supervisão direta do Gestor. 

 

Tempo de trabalho: 

 

• 9h às 17h, no gabinete de Toronto, ou conforme solicitado pelo gestor para 

programas ou atividades fora do local, conduzidas além do horário normal de 

trabalho
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Role Play #1 

 

Informação para o funcionário: 

 

 

Suponha que o seu nome é Maria e que trabalhou como coordenadora de formação para 

esta agência por pouco mais de um ano (a descrição de seu cargo está anexada). Sua 

gerente é conhecida como a Mulher Dragão, você acha que tem sorte por ter ficado tanto 

tempo no trabalho. Na verdade, ela não é tão má assim - simplesmente parece nunca estar 

por perto. 

 

Você teve uma pequena discussão alguns meses depois de entrar para a agência, quando 

o seu período experimental acabou. A gerente disse que esperava que você cumprisse as 

seguintes metas: 

• Manter os atuais níveis de satisfação do cliente 

• Melhorar as competências de pesquisa 

• Evitar atrasos 

 

Hoje, não tem a certeza sobre o que esperar. Por um lado, acha que merece uma medalha, 

ou pelo menos um aumento, por alguns dos fiascos de atendimento ao cliente com que 

teve que lidar. Principalmente, porque foram causados por mudanças que a agência fez - 

sem se preocupar em comunicar a si ou a qualquer uma das pessoas afetadas. O resultado 

foi uma confusão total - com todos ficaram aborrecidos e chatearam-se consigo. 

Felizmente, esse é o seu forte - você gosta realmente de lidar com pessoas insatisfeitas, e 

acalmá-las para resolver as coisas e preservar o relacionamento. Tudo o que não contou 

à sua chefe - que nunca está por perto. Mas você espera que ela tenha visto algumas dos 

e-mails e notas de agradecimento- apesar de nunca os ter mencionado antes ou ter sequer 

agradecido. 

 

Você sabe que a sua chefe não gosta de atrasos – já teve alguns problemas por chegar 

atrasada no início, em parte porque não entendia o que ela queria que fizesse para as 

sessões de formação, e em parte porque, na altura, tinha um carro velho que por vezes a 

deixava ficar mal. Mas há muito tempo que não se atrasa, sobre ISSO ela não pode dizer 

nada! 

 

A única área que quer que lhe permitam fazer mais, é a pesquisa. Ainda joudou um pouco 

no início, mas ela não parecia muito feliz com isso e nunca mais lhe pediu para fazer mais. 

Mesmo que realmente goste da área de atendimento ao cliente, o trabalho pode ser 

monótono, e a parte da pesquisa é o que realmente mais gosta neste trabalho. 
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Mas como falar sobre isso com a Mulher Dragão? Quem estava no cargo 

antes de si, ou saiu ou foram demitidos, por isso tem medo de dizer 

alguma coisa que possa causar um problema. 

 

Ao mesmo tempo, se as coisas não começarem a mudar - seja obtendo um pouco mais de 

apreciação pelo que faz, ou tendo algo um pouco mais desafiador  para fazer - bem pode 

começar a procurar por outra coisa ... 
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Coordenador de formação 

Objetivo do cargo: 

 

Assistir na coordenação dos programas de formação e dar apoio ao Gestor em termos de 

apoio à investigação e assistência administrativa. 

 

Exemplos de deveres e responsabilidades fundamentais: 

 

Uso de bancos de dados e de bibliotecas para obter artigos importantes quando solicitado. 

Coordenar investigadores e realizar projetos de pesquisa e/ou avaliação de necessidades 

de formação. 

Utilizar programas de bibliografia para gerir os recursos de conhecimento do programa de 

capacitação. 

 

Gerir a administração do programa de formação: 

 

• Cuidar da logística do gabinete 

• Responder a consultas 

• Monitorizar os registos e o pagamento das propinas 

• Providenciar o arranjo da sala e bebidas frescas 

• Revisão e coordenação da impressão dos slides e materiais da sessão do formador 

• Garantir a prontidão do projetor 

• Gestão do registro e pagamento de taxas 

• Garantir que as bebidas estão disponíveis nos horários previstos 

• Recolher as avaliações 

• Compilar as avaliações num relatório para o gestor 

• Garantir a participação e documentação da formação recebida por participante, para 

monitorar o progresso em direção aos certificados 

• Promover cursos de formação quando necessário 

• Concluir pesquisas e preparar, desenvolver e implementar workshops de formação, em 

conjunto com formadores contratados para atender às necessidades de formação 

identificadas. 

• Selecionar, monitorizar e avaliar o trabalho dos formadores contratados. 

• Garantir o pagamento dos formadores 

• Coordenar reuniões regulares com formadores 

 

Estabelecer relações com parceiros locais e atuar como elo de ligação em várias iniciativas 

organizacionais relacionadas com formação ou atividades de divulgação. 
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Desempenhar funções e responsabilidades relacionadas conforme 

necessário. 

 

Qualificações 

 

Conhecimento de: 

 

• Princípios e técnicas de planeamento e coordenação de programas de formação 

• Teoria de educação de adultos  

• Princípios sobre formação de funcionários, como motivação, tomada de decisão, 

definição de metas e liderança de grupo 

• Princípios de realização de pesquisas, análise de levantamento de necessidades 

de formação e avaliação organizacional 

• Recursos e equipamentos de formação 

• Sistemas de gestão da aprendizagem e tecnologias  

• Métodos analíticos e estatísticos 

• Valores da administração pública e gestão sem fins lucrativos 

• Métodos de pesquisa e design, e aplicação de pesquisa para o desenvolvimento 

do programa 

 

Aptidão para: 

 

• Aplicar com eficácia as competências de comunicação, escrita e oral 

• Organizar e utilizar com eficácia as contribuições de diversas fontes para atingir as 

metas do programa 

• Planear, organizar, facilitar e avaliar programas de formação 

• Analisar dados e situações com precisão e adotar ou recomendar um plano de ação 

eficaz 

• Relacionar-se e interagir com sucesso com pessoas de várias origens sociais, 

culturais, económicas e educacionais 

• Operar com computador e uma diversidade de programas de software, incluindo o 

Microsoft Office Suite 

• Facilitar o planeamento participativo, formação de equipas e programas de 

formação 

 

Supervisão recebida e exercida: 

 

• Este posto tem supervisão direta do Gestor. 
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Tempo de trabalho: 

 

• 9h às 17h, no gabinete de Toronto, ou conforme solicitado pelo gestor para programas 

ou atividades fora do local, conduzidas além do horário normal de trabalho  
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Role Play #2 
 

Informações para o Supervisor 

 

 

 

Você é Raj Chauhan, supervisor da agência e está prestes a ter uma conversa séria com 

um funcionário problemático. Um que o deixa louco, na verdade. Leon está na agência, há 

mais tempo do que você, provavelmente, e nem imagina como é que ele conseguiu chegar 

até aqui, sem ser confrontado com o seu desempenho. Na verdade, nem sabe como é que 

ele foi contratado! 

 

Bem, talvez isto seja um exagero. Ele está no serviço direto e faz o trabalho há anos. 

Consegue fazer o trabalho. Conhece o negócio e tem muita experiência. Portanto, o 

problema não é de ignorância. 

 

É que ele é um preguiçoso! Faz sempre o mínimo – só o suficiente para ir andando. E é 

furtivo sobre isso. Nunca está disponível quando as coisas ficam complicadas ou quando 

você, ou qualquer outra pessoa, precisam de ajuda. Na verdade, não se recusa a fazer nada 

extra, mas também não se oferece como voluntário, quando lhe pedem diretamente para 

ajudar, se você está ocupado, tem sempre uma razão para precisar fazer outra coisa, ou é 

tão lento que alguém acaba invariavelmente por fazer por ele. Ou simplesmente faz um 

péssimo trabalho. Não acaba os seus relatórios corretamente, por exemplo, é preciso 

insistir para que o faça melhor, e no fim você preferia ter feito sozinho! 

Toda a gente está chateada com ele. No entanto, apesar de nunca parecer ter tempo para 

fazer mais, sempre que o vê, está a fumar ou a falar ao telemóvel. Aparentemente, tem um 

negócio paralelo - carros usados ou antigos, qualquer coisa do género. Ao ver a maneira 

como ele ri e brinca com os amigos, nunca imaginaria que ele fosse tão lento no trabalho. 

 

Recebeu algumas reclamações de clientes – mas não o suficiente para que o possa castigar 

formalmente Leon. Dizem que não devolve chamadas, deixa as pessoas à espera, ou está 

um pouco “fora de si”. É tudo muito vago. 

 

Realmente, você não tem ideia de como lidar com esta situação. O problema é que não há 

muito o que apontar, porque também nunca faz nada de grave. Há anos que Leon está sem 

trabalhar convenientemente, aparentemente isso foi ignorado e as pessoas simplesmente 

trabalharam à sua volta. Não é justo com o resto da equipa, que trabalha em equipa e se 

ajuda mutuamente quando as coisas ficam complicadas - o que parece acontecer quase 

todos os dias ultimamente! Além disso, é aborrecido ver alguém receber um salário 
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integral por fazer tão pouco. A vida nesta agência é muito estressante, 

para ter alguém na folha de pagamento que não trabalha a tempo inteiro! 

 

Você está aqui há seis meses, mas decidiu que precisa realmente “pegar o touro pelos 

cornos”. A chefia está do seu lado e concorda que é hora de fazer alguma coisa. Mas não lhe 

deu ideias específicas - além de sugerir que tenha esta "discussão sobre desempenho" 

Então, de alguma forma, tem de preparar-se para essa reunião. 
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Role Play #2 

 

Informações para o funcionário 

 

Você é Leon Sawesky, um trabalhador experiente, ao serviço uma das maiores agências 

da cidade. Conhece este campo como a palma da mão e está aqui há anos. No entanto, o 

supervisor, Raj Chauhan, há apenas seis meses, deseja ter uma pequena “discussão sobre 

desempenho” consigo. Tem piada! Deve ser o que ensinam nos programas de formação 

do Instituto Wellesley! 

 

Como se deve "preparar" para esta "discussão?" O que dizer? Vem trabalhar todos os dias. 

Vai para casa. Você recebe um cheque de pagamento de duas em duas semanas. É isso 

mesmo - é um trabalho! 

 

Sem dúvida, as questões do “trabalho em equipa” surgirão. Fica engasgado só de pensar 

nisso. Essa é a última moda nas frases de Raj e, francamente, você acha que é um disparate! 

Como pode ser membro de uma equipa, quando tem tantos dossiers a seu cargo e trabalha 

como um touro?  

 

E está a piorar. Você tem feito este trabalho, há mais anos do que gostaria e, ultimamente, 

a pressão está pior do que nunca. Clientes exigentes. Exigências de relatórios de agências 

de financiamento. Mais regras e políticas da agência todas as semanas... 

 

A sua mulher acha que o stresse ainda o mata. Que deve sair. Mas para onde? Já faz este 

trabalho há anos, não é fácil encontrar outro na sua idade. 

 

 

Por isso, faça o que puder para que isso não o afete. Faça o seu trabalho, não atrapalhe 

ninguém e tente deixar tudo para trás no fim do dia. Você tem o seu pequeno negócio, à 

parte. Não é muito para fazer dinheiro, mais um hobby, na verdade. É só uma maneira de 

obter algum rendimento com despesas pessoais que tem na empresa e ter redução de 

impostos. Além disso, é divertido! Muito mais divertido do que o seu emprego. E não dá 

muito trabalho. Uns telefonemas durante o intervalo para fumar, e o resto no fim-de-

semana. A sua mulher também ajuda e acha é excelente para uma reforma confortável. 

Quem sabe? Se calhar tem razão. 

 

De qualquer forma, tem de se preparar para esta reunião com Raj. Talvez ainda tenha 

tempo para fazer uns telefonemas antes do início da reunião ... 


