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Agenda
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1. Conceito de Motivação

2. Principais Fatores de Desmotivação

3. Iniciativas de Motivação da EDP



Motivação = + Produtividade - Turnover
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• O que é a Motivação = (Motivo + Ação) ?

 É o impulso interno que nos leva a agir 

• O que nos Motiva ? 

 O cumprimento de objetivos (+Produtividade)

• O que nos Obriga ? 

 O engagement sobre atividade que leva ao cumprimento do objetivo (-TurnOver)



Principais fatores para a desmotivação dos recursos
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• Condições físicas de trabalho

• Inexistência de um plano de carreiras

• Tarefas inadequadas para o recurso

• Falta de comunicação 

• Pouco envolvimento na cultura da empresa

• Falta de incentivo à automotivação

• Baixa remuneração
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O que fazemos para motivar nos recursos na EDP
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1. Disponibilizamos as melhores condições de trabalho possíveis



Melhoria das condições físicas trabalho 

• Construído o contact center no Parque das Nações 

• Obras de remodelação do site de Seia

Parque das Nações Seia
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Os espaços –Parque das Nações
Zona Operação
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Copa - Parque das Nações
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Espaço Lounge - Parque das Nações
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O que fazemos para motivar nos recursos na EDP
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1. Disponibilizar as melhores condições de trabalho

2. Promovemos a comunicação com os recursos 



• Brainstormings com os operadores

• Análise causas raízes dos problemas

• Feedback diários (qualidade, vendas, novos procedimentos/serviços entre outros assuntos)

• Wall Of Fame da qualidade e vendas 

• VoE(voice of employee) às quartas 

Promovemos a comunicação com os recursos

11



O que fazemos para motivar nos recursos na EDP
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1. Disponibilizar as melhores condições de trabalho

2. Promovemos a comunicação com os recursos 

3. Formação contínua e corporativa cultura EDP 



Formação corporativa cultura EDP
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• Formação cultura EDP de ~1.500 
recursos

• Premiação melhores lojistas 



O que fazemos para motivar nos recursos na EDP
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1. Disponibilizar as melhores condições de trabalho

2. Promovemos a comunicação com os recursos 

3. Formação continua e corporativa cultura EDP 

4. Evento anual celebração de resultados 



Evento anual celebração de resultados 

• Um dia fora do contact center com todos os parceiros

• Apresentação dos resultados de qualidade e vendas 

• Entrega dos prémios aos melhores operadores (Vendas, Qualidade e Mérito)

• Celebração dos resultado (tarde atividade team building, Jantar e festa)
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O que fazemos para motivar nos recursos na EDP
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1. Disponibilizar as melhores condições de trabalho

2. Promovemos a comunicação com os recursos)

3. Formação contínua e corporativa cultura EDP 

4. Evento anual celebração de resultados

5. Comemoração datas festivas 



Comemoração datas festivas
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O que fazemos para motivar nos recursos na EDP
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1. Disponibilizar as melhores condições de trabalho

2. Promovemos a comunicação com os recursos 

3. Formação contínua e corporativa cultura EDP 

4. Evento anual celebração de resultados

5. Comemoração datas festivas

6. Campanhas motivacionais - qualidade e vendas



Campanhas motivacionais - qualidade e vendas
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O que fazemos para motivar nos recursos na EDP
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1. Disponibilizar as melhores condições de trabalho

2. Promovemos a comunicação com os recursos

3. Formação contínua e corporativa cultura EDP 

4. Evento anual celebração de resultados

5. Comemoração datas festivas

6. Campanhas motivacionais - qualidade e vendas

7. Inquéritos sobre as ações de motivação



Inquéritos sobre as ações de motivação

• Realização inquérito anual

• Objetivo de avaliar as iniciativas que são mais motivantes para os operadores
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Muito Obrigado 
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