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Objetivo do instrumento e áreas de 

aplicação 
Este instrumento foi desenvolvido para trabalhar o nível de satisfação de um cliente para com o 

seu emprego e, se necessário, para desenvolver soluções de melhoria. Importa salientar que 

toda a informação partilhada nesta intervenção permanecerá confidencial e não será transmitida 

aos seus superiores. 

Material 
2 copos vazios,1 garrafa com água, os 30 cartões deste instrumento, 2 folhas de papel com os 

sinais “+” e “-“, 4 folhas de papel com os níveis a que os problemas devem ser abordados 

(pessoal, em equipa, superior, desconhecido). 

Processo de Implementação 

Síntese da etapa 
 2 copos com água para representar o nível de satisfação. 

 O/A cliente quer abordar o assunto em causa? Em caso afirmativo, o exercício continua. 

 Cartões com os aspetos que o/a cliente tem de avaliar como positivos ou negativos no 

seu local de trabalho 

 O que pode ser alterado e o nível a que cada assunto deve ser abordado. 

 Redistribuição da água dentro dos copos 

 Atingir um equilíbrio entre os 2 copos. 

Descrição pormenorizada da etapa 
1. Peça ao/à cliente que deite água nos 2 copos. À esquerda, a quantidade de água que 

represente o nível de satisfação para com o seu atual emprego, à direita a quantidade de 

água que represente o nível a que deveria estar a satisfação para que isso não fosse uma 

questão. Desta forma, será possível aferir a diferença entre o status quo e o nível desejado. 

Se não houver uma diferença, ótimo. Não é preciso atuar, o cliente está feliz. (Vídeo 0:28) 

2. Se houver uma diferença, pergunte ao/à cliente se gostaria de abordar este assunto para 

saber de onde tem origem a insatisfação e como pode melhorar. Se o/a cliente concordar, 

pode avançar. (Vídeo 01:49) 



  

 
  

3. Pergunte ao cliente para pegar nos (até ao momento 30) cartões, os leia e reflita sobre 

quais desses aspetos o afetam no seu local de trabalho atual, quais poderão ser 

melhorados, e quais são pontos positivos que possam compensar alguns aspetos 

negativos. Peça ao/à cliente que disponha os cartões no campo positivo ou no campo 

negativo. O motivo pelo qual isto é importante é o de levar as pessoas a não se 

concentrarem apenas nos aspetos negativos, que poderão existir em qualquer emprego, 

mas a encontrarem um equilíbrio nesses aspetos. Os aspetos positivos são 

significativamente importantes na eventualidade de os negativos não poderem ser evitados 

sem uma mudança de emprego (como por exemplo os turnos noturnos, ou algo 

semelhante, que levarão o/a cliente a aferir se, por exemplo, a remuneração ou as férias 

compensam os inconvenientes). (Vídeo 02:39) 

4. Assim, depois de o/a cliente ter filtrado os aspetos mais importantes que o/a afetam positiva 

e negativamente no seu local de trabalho, peça-lhe que indique aqueles que têm potencial 

para ser alterados. Pergunte-lhe de que forma e a que nível é que essa mudança pode ser 

abordada (pessoalmente, em equipa, com superiores, de forma desconhecida – aqui, o/a 

cliente tem folhas de papel específicas para dispor os cartões mal tenha uma solução 

pensada. Este passo é importante para a mudança). Para cada assunto que precise de 

resolução, tente estabelecer com o/a cliente um plano ou uma atividade a levar a cabo. É 

possível passar o plano ou a atividade para um post-it, o qual será colocado ao lado do 

cartão. (Vídeo 09:20) 

Possíveis perguntas:  

- Onde vê uma possibilidade de mudança? 

- Onde é mais fácil mudar algo? 

- Já passou por algo semelhante? 

- Esta situação afetou-o/a de forma distinta no passado? 

- Acha que poderia haver uma opção diferente destas? 

5. Após cada solução, pergunte ao/à cliente: “Se esta questão fosse resolvida, que 

quantidade de água acrescentaria no copo que contém o seu nível de satisfação”. (Vídeo 

16:40) 

6. Deverá abordar tantos aspetos com o/a cliente quantos os necessários para atingir um 

equilíbrio entre o copo da direita e o copo da esquerda. Peça-lhe ainda que considere se 

os aspetos positivos compensam de alguma forma. É possível, em alguns casos, que as 

pessoas se apercebam que face aos aspetos positivos, os negativos passem a não ter 

tanta relevância.  

Pares e grupo de suporte inter-pares 
Se houver pares, então será possível implementar esta intervenção com um grupo de suporte. 

Neste caso, a intervenção deve ser estruturada da seguinte forma:  



  

 
  

Após o Passo 3, selecionam-se e apresentam-se os cartões, antes de passar às soluções. Os 

pares terão a oportunidade de colocar questões factuais. Estas terão como objetivo a clarificação 

de possíveis mal-entendidos ou de algo que não foi corretamente apreendido. De seguida, os 

pares e o profissional são convidados a partilhar a sua perceção da apresentação. O importante 

é mencionar apenas as perceções, como o tom de voz, gestos, expressões faciais, respiração, 

toque nos cartões. Estas observações devem ser baseadas numa perceção “objetiva”. O/A 

cliente não irá responder às observações, irá apenas ouvir. 

Mais tarde, os pares terão oportunidade de apresentar as suas interpretações. Ao mencionar as 

suas impressões, poderão colocar questões como: onde estão as dificuldades? O que deve ser 

mudado. O/A cliente não responde, apenas ouve. Depois de ouvir as interpretações, pergunta-

se ao/à cliente se ouviu algo de novo, se houve algo que tivesse gostado ou que não tivesse 

gostado de ouvir.  

Em seguida, procede-se para o ponto 4 da descrição acima.   

Leitura e informação adicionais 
Regra geral: 

 As perguntas colocadas ao/à cliente deverão ser curtas, específicas, simples, claras, e de 

resposta aberta. O facilitador não deverá dar ao/à cliente uma explicação exaustiva do que 

deve ser feito pois tal pode a) impor uma direcionalidade e b) ser confuso para clientes que 

não tenham experiência em trabalho com símbolos ou estratégias de aconselhamento. Por 

exemplo, em vez de dizer “Já escolheu todos os cartões relacionados com o tópico. Por 

favor, olhe para os cartões com atenção e tente explicar-nos por que selecionou cada um 

deles, que relação tem cada um deles com o seu nível de satisfação e, se possível, que 

tipo de solução pode surgir daqui”, será mais produtivo se todas as partes disserem ao/à 

cliente: “Fale-nos sobre os seus cartões”. 

 Nunca devemos tratar uma intervenção séria como um jogo, uma atividade, uma 

experiência, ou algo semelhante. Uma atividade tratada como um jogo, automaticamente 

se torna num jogo e é entendida como um divertimento. Neste caso, não se pode esperar 

que o/a cliente leve isto a sério, seja honesto/a, ou que de facto se envolva num plano de 

ação real, pois na verdade “é apenas um jogo”. Além disso, se o/a cliente partilhar um 

problema da sua vida real, isso será muito importante para ele/a, pelo que poderá ser 

ofensivo que um facilitador se refira ao processo como apenas um jogo. Por este motivo, é 

importante referirmo-nos à prática como intervenção séria, feita com o objetivo de melhorar 

aspetos importantes na vida do/a cliente.  

 À medida que o/a cliente explica os aspetos que considera positivos ou negativos, é 

importante que o profissional não faça juízos de valor sobre essas escolhas. Aspetos 

diferentes são avaliados de forma diferente por pessoas diferentes, um facto que está 

relacionado com a sua personalidade. Desta forma, por exemplo, um horário de trabalho 

muito restrito pode ser algo positivo para uma pessoa e negativo para outra. Por este 

motivo, o profissional deve estar consciente das suas próprias reações face ao que o cliente 



  

 
  

diz e à forma como o classifica, e não intervir no processo fazendo juízos de valor sobre as 

escolhas do/a cliente. Se tal acontecer, pode dar-se um conflito ou pode ser surgir uma 

barreira no processo de aconselhamento. 

 O profissional deve tentar não iniciar um debate com o/a cliente. As sessões não têm como 

objetivo debater factos, ou provar que alguém tem ou não razão: o seu objetivo é o de 

facilitar a identificação do nível de satisfação, e que o/a cliente desenvolva soluções 

práticas. 


