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RESUMO 

 

 

Para alcançar êxito no ambiente de trabalho, empresas necessitam de sujeitos que 
possam lidar com as demandas sociais de forma apropriada. Muitos contatos sociais 
derivados do atendimento ao cliente podem levar a menos produtividade, conflitos, 
problemas de equipes, entre outros. A construção de treinamentos em habilidades 
sociais vem se mostrando uma ferramenta para melhoria da qualidade de vida desses 
profissionais em cenários de trabalho. 
Objetivo: este trabalho se propos avaliar a efetividade de um treinamento em 
habilidades sociais de profissionais do atendimento ao cliente, assim como conhecer 
a qualidade de vida destes profissionais.  
Método: foi aplicado o programa de treinamento composto por 10 sessões. Antes da 
intervenção foi aplicado os seguintes instrumentos de coleta de dados: Questionário 
sociodemográfico, Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette) e na fase 
posterior da intervenção foi reaplicado o IHS-Del-Prette e Versão Brasileira do 
questionário de qualidade de vida SF-36. Foram ao total 10 participantes que 
realizaram o treinamento. 
Resultados: Do total dos 10 profissionais que participaram do estudo 80% eram 
mulheres e 20% homens, com média de idade era de 27,5 anos, 20% possui estudo 
superior incompleto, 60% com a formação de nível superior completo e 20% com pós-
graduação. Os resultados deste estudo mostraram que, após um treinamento de 
habilidades sociais, a participação no grupo levou a um aumento dos escores de HS 
assim como tiveram escores altos na avaliação de qualidade de vida. O treinamento 
em habilidades sociais para profissionais se mostrou efetivo na ampliação do 
repertório de habilidades sociais, comparando os resultados fase pré-teste e pós-teste 
(teste de Wilcoxon) no resultado final. A análise do SF-36 mostrou que há uma 
correlação positiva entre habilidades sociais e qualidade de vida nos fatores F1 
(Enfrentamento e auto-afirmação com risco) do IHS-Del-Prette e Aspectos sociais do 
SF-36.  
Conclusão: A hipótese foi confirmada, indicando que há eficácia e efetividade do 
treinamento de HS para o profissional de atendimento ao cliente, visto que as medidas 
pós-treinamento foram superiores as medidas pré-treinamento. Logo, a prática de 
treinamento de HS para o atendimento ao cliente, seguindo os parâmetros descritos 
nesta pesquisa, pôde ser considerada uma prática promotora de saúde. Portanto, esta 
intervenção foi considerada uma estratégia de promoção à saúde, já que repercute 
positivamente para o ambiente de trabalho, para os relacionamentos e qualidade de 
vida dos profissionais.  

 
 

Palavras Chave: Habilidades Sociais, programas de treinamento, saúde dos 

trabalhadores. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
To achieve success in the workplace, businesses need subjects who can handle social 
demands in an appropriate way. Many social contacts derived from customer service 
can lead to less productivity, conflicts, team problems, and more. The construction of 
training in social skills has shown to be a tool to improve the quality of life of these 
professionals in work settings. 
Objective: This study aims to evaluate the effectiveness of a training in social skills of 
customer service professionals, as well as to know the quality of life of these 
professionals. 
Method: the training program was composed of 10 sessions. Before the intervention, 
the following data collection instruments were applied: Socio-demographic 
questionnaire, Social Skills Inventory (IHS-Del-Prette) and in the later phase of the 
intervention the IHS-Del-Prette and Brazilian Version of the quality of life questionnaire 
SF-36. Ten members participated in the training. 
Results: Of the 10 professionals, who participated in the study, 80% were women and 
20% men, with an average age of 27.5 years, 20% had an incomplete upper level, 
60% with a college education and 20% with postgraduate studies. The results of this 
study showed that, after a social skill, participation in the group led to an increase in 
HS scores as well as having high scores in the evaluation of quality of life.  
Conclusion: Social skills training for professionals was effective in expanding the 
repertoire of social skills, comparing the pre-test and post-test results (Wilcoxon's test) 
in the result. SF-36 analysis showed that there is a positive correlation between social 
skills and quality of life in the IHS-Del-Prette and Social Aspects of SF-36 Factors F1 
(Confrontation and self-assertion with risk). This intervention was considered a health 
promotion strategy, as it has positive repercussions for the work environment, for the 
relationships and quality of life of professionals. 
Keywords: Social skills, training programs, workers' health. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

RESÚMEN 
 
 
Para lograr el éxito en el lugar de trabajo, las empresas necesitan personas que 
puedan hacer frente a las demandas sociales de manera apropiada. Muchos 
derivados de los contactos sociales de servicio al cliente puede conducir a una menor 
productividad, conflictos, problemas de equipos, entre otros. La construcción de la 
formación en habilidades sociales ha demostrado ser una herramienta para mejorar 
la calidad de vida de estos escenarios profesionales de trabajo. 
Objetivo: Este estudio tiene como objetivo evaluar la eficacia de la formación en 
habilidades sociales para profesionales de servicio al cliente, así como conocer la 
calidad de vida de estos profesionales. 
Método: Se aplicó el programa de formación consta de 10 sesiones. Antes de la 
intervención se aplicó los siguientes instrumentos de recolección de datos: 
cuestionario sociodemográfico, las habilidades sociales de inventario (IHS-del-Prette) 
y en la última etapa de la intervención se volvió a aplicar IHS-del-Prette y la versión 
brasileña del cuestionario de calidad de vida SF-36. Eran las 10 Total de participantes 
que se sometieron a la formación. 
Resultados: Del total de 10 profesionales que participaron en el estudio fueron 80% 
mujeres y 20% hombres, edad media fue de 27,5 años, el 20% tiene estudios superior 
incompleta, 60% con educación superior completa y el 20% con pos graduación. Los 
resultados de este estudio mostraron que después de una formación habilidades 
sociales, la participación en el grupo condujo a un aumento de las puntuaciones del 
HS, así como tienen altas puntuaciones en la evaluación de la calidad de vida.  
Conclusión: El entrenamiento en habilidades sociales para profesionales fue eficaz en 
la ampliación del repertorio de habilidades sociales, la comparación de los resultados 
de la fase de pre-test y post-test (prueba de Wilcoxon) en el resultado final. El análisis 
de la SF-36 mostró que existe una correlación positiva entre las habilidades sociales 
y la calidad de vida de los factores de F1 (afrontamiento y autoafirmación con riesgo) 
IHS-del-Prette y los aspectos sociales de la SF-36. Esta intervención se consideró una 
estrategia de promoción de la salud, tal como se refleja positivamente en el escritorio, 
a las relaciones y la calidad de vida de los profesionales. 
Palabras clave: habilidades sociales, programas de formación, la salud de los 

trabajadores  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A entrada no mestrado profissional em promoção da saúde nasceu 

fundamentalmente de reflexões e questionamentos produzidos no cotidiano 

profissional. O convívio com trabalhadores da saúde coletiva trouxeram desafios 

relacionados a desenvolvimento de habilidades sociais como uma das soluções para 

as demandas apresentadas. Um caminho possível foi à aplicação de treinamentos em 

habilidades sociais junto aos profissionais do sistema de saúde pública.  

Neste percurso, a intervenção na temática aguçou a necessidade de melhor 

estudá-la, pois havia lacunas que precisavam de reflexões, especialmente no que diz 

respeito ao treinamento em habilidades sociais no ambiente de trabalho.  Por diversos 

motivos, o ambiente de trabalho pode ser gerador de conflitos e podem levar ao 

adoecimento dos sujeitos. Uma das funções do treinamento em habilidades sociais é 

de empoderamento desses trabalhadores para que lidem melhor com estes cenários, 

a fim de trazer melhor qualidade de vida para si e para o ambiente de trabalho. 

Dentre tantas ocupações, tomamos neste estudo os profissionais que lidam 

diretamente com público, visto que se trata de uma posição delicada dentro de uma 

instituição já que o contato direto com o público é comumente tomado como um 

ambiente estressor, com influência direta na qualidade de vida dos trabalhadores.  

Tornou-se foco deste trabalho apresentar o treinamento em habilidades sociais 

como uma estratégia para desenvolvimento da promoção de saúde no ambiente de 

trabalho. Destarte, este estudo pretende contribuir para a discussão no tema de 

habilidades sociais dentro do contexto de trabalho, avaliando a efetividade de um 

programa de treinamento de habilidades sociais em profissionais de atendimento ao 

cliente.  

Para realização deste, foi realizada uma pesquisa de caráter quantitativo, com 

um estudo pré-experimental. Foi aplicado um treinamento de habilidades sociais e 

avaliada sua efetividade, comparando os dados antes e depois do treinamento. Foram 

aplicados os seguintes instrumentos para coleta de dados: questionário 

sociodemográfico; Inventário de Habilidades Sociais e a versão Brasileira do 

questionário de qualidade de vida SF-36. 
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A motivação e o percurso e descritos foram fundamentais para a construção 

deste trabalho. Sendo assim, ficou dividido da seguinte forma1: na introdução o texto 

aborda o cenário do trabalho e da promoção da saúde. Posteriormente, os 

pressupostos teóricos serão desenvolvidos em quatro tópicos: o histórico de 

habilidades sociais; conceitos e definição em habilidades sociais; treinamento em 

habilidades sociais; habilidades sociais no contexto de trabalho.  

Em seguida são apresentadas as justificativas, relevância pessoal social e 

relação da pesquisa com o curso. Nos objetivos são descritos o objetivo geral que 

orientou o estudo e os objetivos específicos que pautaram o trabalho. Posteriormente 

há um capítulo para apresentação dos procedimentos metodológicos, onde se 

apresenta a descrição detalhada dos procedimentos e técnicas empregadas no 

desenvolvimento da pesquisa. Depois, apresenta-se uma subdivisão com os 

resultados e discussão dos resultados do estudo. Em seguida, são tecidas as 

considerações finais onde são apresentadas algumas limitações encontradas neste 

estudo, as principais contribuições e possibilidades de aplicação dos resultados 

encontrados, bem como propostas de continuidade de investigação do problema de 

pesquisa. E finalmente, são apresentadas as seções de referências bibliográficas e 

os apêndices e anexos utilizados no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Conforme NBR 14724 (2011), seguimos as normas do “Manual de trabalho de conclusão de curso 
graduação e pós-graduação / Francisco Costa (org.) – 2 Ed. – Engenheiro Coelho, SP: Unaspress – 
Imprensa Universitária Adventista, 2013 – Série metodologia de pesquisa, 4". 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1.1 O trabalho e a Promoção da Saúde 

 

 

O trabalho é tomado como uma tarefa inerente e fundamental na construção 

das relações humanas. De acordo com o dicionário Larousse (XX), este é definido 

como toda atividade física ou intelectual que visa algum objetivo. Neste sentido, o 

trabalho assumiu grande importância no desenvolvimento humano, a tal ponto que 

gera certa ambiguidade em suas significações atribuídas na cultura contemporânea: 

não o ter suscita adoecimento e tê-lo, de forma inadequada, também acomete sua 

saúde.  

Hoje cerca de 60% da população geral do Brasil está em idade ativa para o 

trabalho, o que significa mais de 45,3 milhões de pessoas, segundo o Instituo 

Brasileiro de Geografia e Estatíisca  -IBGE  (BRASIL, 2016). Por outro lado, em 2010 

a OMS (Organização Mundial da Saúde) aferiu que, a cada ano, cerca de dois milhões 

de pessoas morrem por acidentes, doenças ou lesões relacionadas ao trabalho, além 

disso, os riscos ocupacionais geram um ônus global de 8% causado por doenças 

oriundas da depressão. Esses dados são referentes apenas aos casos registrados de 

trabalhadores formais, ou seja, se tomássemos toda a população trabalhadora (formal 

e informal) onde todos os acidentes fossem notificados, certamente esses números 

seriam maiores (OMS, 2010). 

Como os sujeitos passam cada vez mais, a maior parte de seu tempo dentro 

do ambiente de trabalho, torna-se cada vez mais importante que os ambientes 

laborais sejam seguros e saudáveis. Isso é fundamental para eficácia da produtividade 

e do desenvolvimento econômico sustentável.  

Diante deste cenário, a partir de 2007, a OMS, baseada no movimento da 

Promoção da Saúde, toma como referência a Carta de Bangkok (OMS, 2005) onde 

discute a promoção da saúde no mundo globalizado, e cria o que ficou conhecido 

como o Plano de Ação Global (OMS, 2009). Este importante documento estimula que 

os países fomentem ações de promoção da saúde dos trabalhadores a partir de cinco 

objetivos: 
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1. Elaborar e implementar instrumentos de políticas e normas 

para a saúde dos trabalhadores;  

2. Proteger e promover a saúde no ambiente de trabalho;  

3. Promover o desempenho e o acesso aos serviços de saúde 

ocupacional;  

4. Fornecer e divulgar evidências, objetivando a ação e a prática;  

5. Incorporar a saúde dos trabalhadores em outras políticas 

(OMS, 2010, Pág. 06). 

 
 

Em outro documento a OMS (WHO, 2011) reforça que a saúde do trabalhador 

e um ambiente de trabalho saudável são bens valiosos para toda a sociedade. 

Também afirma que a saúde ocupacional é uma importante estratégia para contribuir 

positivamente na produtividade, qualidade dos produtos, motivação e satisfação do 

trabalho e, consequentemente, para a melhoria geral na qualidade de vida dos 

indivíduos. 

Tais preocupações geraram um movimento internacional, na qual o Brasil é 

partícipe, de construção de ambientes de trabalho saudáveis, onde o ambiente de 

trabalho é tomado como principal foco para a promoção da saúde dos trabalhadores. 

Em sua definição: 

 

“Um ambiente de trabalho saudável é aquele em que os trabalhadores 
e os gestores colaboram para o uso de um processo de melhoria 
contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar 
de todos os trabalhadores e para a sustentabilidade do ambiente de 
trabalho” (OMS, 2010, Pág. 11) 

 

A literatura e os especialistas sobre o tema concluíram neste documento que 

há quatro áreas chave que devem ser consideradas na construção de ambientes de 

trabalho saudáveis: ambiente físico de trabalho; ambiente psicossocial de trabalho; 

recursos para a saúde pessoal; envolvimento da empresa na comunidade. 

Tomando como foco uma dessas áreas, a construção de ambiente psicossocial 

saudável leva em consideração a cultura organizacional, atitudes, crenças, valores e 

práticas de uma empresa que influenciam o bem-estar físico e mental de seus 

funcionários. Dentre outros aspectos, a OMS (2010) recomenda: 

 

“Proteger os trabalhadores: por meio da sensibilização e treinamento, 
por exemplo, em relação à prevenção de conflitos ou situações de 
assédio (OMS, 2010, Pág. 16).” 
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O que está em consonância com o programa proposto pela própria OMS 

chamado Ensino de Habilidades de Vida, que consiste em desenvolver capacidades 

emocionais, cognitivas e sociais que podem contribuir para que os sujeitos possam 

lidar com situações do cotidiano e também cooperar para a qualidade do ambiente em 

que vivem (WHO, 1997). 

Esta preocupação com a criação de ambientes de trabalho saudáveis, a partir 

do desenvolvimento de habilidades sociais para a vida está em plena conformidade 

com a definição de promoção da saúde da primeira Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde em Ottawa: 

 

“O processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de 
sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 
controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-
estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber 
identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 
favoravelmente o meio ambiente (WHO, 2011). 

 

 

Preocupação também em consonância com a Política Nacional da Saúde do 

Trabalhador (BRASIL, 2012), que visa a melhoria da qualidade de vida, a realização 

pessoal e social dos trabalhadores, sem gerar prejuízo para sua saúde, integridade 

física e mental. Através diversas ações, propõe o aprimoramento de procedimentos 

para o cuidado da saúde dos trabalhadores, principalmente ao que refere aos riscos 

de acidentes, normas de proteção e defesa da saúde do trabalhador, condições 

seguras e saudáveis de trabalho. 

Outro alicerce propositivo de ações no mesmo sentido no Brasil é a Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) revista em 2014, que tem como objetivo 

geral: 

 

“Promover a equidade e melhoria das condições e dos modos de viver, 
ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva, reduzindo 
vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes 
sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2014, 
p. 13).  

 

Dentre seus objetivos específicos, o sétimo deles fomenta a discussão deste 

trabalho: “promover o empoderamento e a capacidade para a tomada de decisão e 

autonomia de sujeitos e coletividades por meio do desenvolvimento de habilidades 
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pessoais e de competências em promoção e defesa da saúde e da vida” (BRASIL, 

2014, p. 13). 

O empoderamento é definido pela OMS em dois níveis: o empoderamento 

individual se refere principalmente à capacidade do indivíduo de tomar decisões e 

exercer controle sobre suas vidas pessoais e o empoderamento comunitário, que 

supõe que os indivíduos atuem em conjunto para alcançar uma maior influência e 

controle sobre os determinantes da saúde e qualidade de vida da sua comunidade.  

Através destes importantes marcos conceituais, nota-se que o 

desenvolvimento de habilidades para a construção de ambientes saudáveis, é um 

importante instrumento para o empoderamento dos sujeitos. O treinamento em 

habilidades sociais pode ser uma ferramenta neste sentido, visto que contribui para 

que as pessoas consigam um melhor entendimento sobre suas forças pessoais no 

entendimento das relações sociais.  

Como discutem alguns autores, com repertório mais elaborado de habilidades 

sociais, os sujeitos estabelecem relações interpessoais e tendem a ter um fator de 

proteção, sendo menos vulneráveis a situação de risco a saúde (DEL PRETTE E DEL 

PRETTE, 2003; MURTA ,2005; RONDINA, 2010; OLIVEIRA, 2010). Assim, a literatura 

reforça a importância das habilidades sociais, na vida pessoal, profissional e no 

contexto clínico.  

Ser socialmente habilidoso é conseguir ofertar respostas apropriadas às 

diferentes demandas sociais, além de possuir repertórios adequados à cultura que 

está imerso. Pessoas com repertório mais elaborado de habilidades sociais tendem a 

relatar maior satisfação com a vida porque percebem menos estresse; trabalham 

melhor; estudam melhor, tem suporte social e qualidade de vida, visto que lidam com 

as ansiedades, tristezas e frustrações de maneira mais apropriada e 

consequentemente, possuem estados cognitivos e afetivos mais positivos (CABALLO, 

2003; DEL PRETTE E DEL PRETTE , 2001, 2010, 2011a; SEGRIN; FLORA, 2000). 

A aprendizagem das habilidades sociais ocorre em todo o curso de vida do 

sujeito, através da interação social em diferentes contextos. O ambiente social se 

transforma continuamente, assim é importante aprender como se relacionar e como 

se comportar socialmente (DEL PRETTE E DEL PRETTE, 1999; CABALLO, 2003).    

Com isso, presume-se que as habilidades sociais podem ser objeto de 

intervenção terapêutica ou educativa. Os programas de intervenção possibilitam 
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ampliar classes de comportamentos importantes para o melhor desenvolvimento dos 

indivíduos nas demandas sociais (CABALLO, 2003; SILVA, 2004). 

No ambiente de trabalho, onde existem muitas interações sociais, o cenário é 

propício para o desenvolvimento de problemas oriundos de relacionamentos entre as 

pessoas. O excesso de relações conflituosas, estresse, altas demandas de produção 

são alguns destes fatores. Contribuir com o desenvolvimento humano, ofertar 

ferramentas para a vida profissional e pessoal, potencializar capacidades dos 

indivíduos são pontos importantes para gerar a promoção de saúde no trabalho e para 

o trabalho (SCHIRRMEISTER; LIMONGI-FRANÇA, 2012; SADIR; LIPP, 2013).  

Em consonância, Cunha-Netto et al. (2015) em uma intervenção junto à 

trabalhadores de um hospital geral concluíram que após a capacitação, os 

profissionais tiveram melhores condições de aumentar o controle sobre sua saúde e 

se sentirem mais autoconfiantes em seu cotidiano e experimentando melhoria do 

contexto de trabalho. Reforçam assim que ações de promoção de saúde no ambiente 

de trabalho devem incluir o desenvolvimento de habilidades sociais, visando contribuir 

para a saúde do trabalhador como tornar o ambiente mais saudável. 

 

 
1.1.2 Histórico de Habilidades Sociais 

 

 

Os primeiros estudos em Habilidades Sociais (HS) ainda não contavam com 

esta nomenclatura. Um dos primeiros autores a divulgar seus estudos sobre HS foi 

Salter 1949 (apud in Del Prette e Del prette, 2001) , que realizou um trabalho chamado 

Conditioned reflex, baseado nos estudos de Pavlov. Em seguida Wolpe (1958) se 

destaca com os primeiros escritos sobre o comportamento assertivo, e mais tarde 

Wolpe e Lazarus (1966) que escreveram sobre técnicas comportamentais para 

tratamento da neurose, incluindo o comportamento assertivo.  

Na década de setenta, Alberti e Emmons (1978), escreveram um livro sobre o 

comportamento assertivo, dando exclusividade ao assunto. Os autores organizaram 

o comportamento assertivo em três categorias: o comportamento assertivo, passivo e 

agressivo. A assertividade é o processo pelo qual o indivíduo (emissor), expressa 

sentimentos, opiniões, pensamentos ao receptor de forma adequada, cumprindo seus 

objetivos sem prejudicar as relações futuras. O comportamento passivo é quando o 
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emissor se sente incapaz de expressar sentimentos e opiniões ao receptor, levando 

a escolhas equivocadas. O comportamento agressivo ocorre quando o receptor 

expressa suas opiniões e sentimentos a qualquer custo, de qualquer forma sem se 

importar com o outro. A partir da década de 80 diversos estudos mostram a 

assertividade como um subtema das HS (BOLSONI-SILVA et al., 2006).  

Na Espanha, na década de 90, Vicente Caballo (2003) escreveu o “Manual de 

evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales”, titulado em português como 

Manual de Avaliação e Treinamento em Habilidades Sociais. Neste manual, Caballo 

(2003) descreveu uma definição que compôs um maior número de HS do que apenas 

o comportamento assertivo, pois afirmou que o comportamento socialmente 

habilidoso refere-se à expressão pelo indivíduo de atitudes, sentimentos, opiniões, 

desejos, respeito a si próprio e aos outros, além de resolver problemas imediatos 

futuros.   

No Brasil, na pesquisa e avaliação do tema Zilda Del Prette e Almir Del Prette 

são autores de referência (DEL PRETTE E DEL PRETTE, 1996, 1999; FUMO et al., 

2009). Estes são os primeiros a publicar o assunto no fim da década de 70, e a partir 

daí as publicações, pesquisas e apresentações são crescentes no âmbito nacional 

(FUMO et al., 2009). Outros autores nacionais tiveram grande contribuição, como 

Eliane Falcone, que trouxe aportes no assunto para as intervenções de HS em âmbito 

nacional, com a finalidade de incentivar a empatia (FALCONE, 1999, 2000, 2001; 

CARNEIRO; FALCONE, 2013), e outros grandes autores que trabalharam interações 

sociais de maneira geral como Alessandra Bolsoni e Sheila Murta (BOLSONI-SILVA, 

2002; MAGALHÃES; MURTA, 2003). 

Com este panorama, podemos entender que a expansão do tema no Brasil vem 

acontecendo de fato nas últimas décadas e que ainda são poucos os estudos de meta-

análise, análise bibliométrica da produção científica brasileira neste assunto 

(BOLSONI-SILVA et al., 2006; MURTA ,2005; FUMO et al, 2009; FREITAS, 2013). 

 

 

1.1.3 Conceitos e Definição em Habilidades Sociais 

 

 

A décadas autores buscam definir e conceituar as HS, mas ainda não há um 

consenso para a definição deste termo (CABALLO 2003; DEL PRETTE E DEL 
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PRETTE, 1999, 2003,2009,2011a). O campo das HS é teórico e prático, dando 

diversas possibilidades de instrumentalização para pesquisadores e profissionais. 

Devido a sua origem, este tema passou por construções em diferentes países, quase 

que simultaneamente. Caballo (2003), afirma que para definir o comportamento social 

há um grande problema de definição isso, devido aos diferentes contextos, culturas e 

padrões de comunicação. 

Os autores Almir Del Prette e Zilda Del Prette (2009) descrevem o termo 

Habilidades Sociais como comportamentos sociais com alta probabilidade de 

maximizar, reforçar e reduzir a estimulação aversiva, ou seja, pessoas habilidosas 

socialmente conseguem obter mais ganhos sociais e menos punições nos 

relacionamentos.  

 

“As habilidades sociais são consideradas como um constructo 
descritivo, no sentindo de um conjunto particular de comportamentos 
sociais (operantes), disponíveis no repertório do indivíduo. São 
comportamentos que, em dado contexto situacional-cultural, 
apresentam alta probabilidade de produzirem ou maximizarem 
reforçadores para o indivíduo e reduzirem estimulação aversiva, 
contribuindo para a efetividade e a qualidade de sua relação com os 
outros” (DEL PRETTE E DEL PRETTE, 2009, pg. 193). 

 

A seguir se apresenta a classificação Segundo Del Prette e Del Prette (2011a), 

de HS segundo o contexto social, que vão das mais complexas às mais específicas:  

1. Aprendendo a aprender: Automonitoria. Esta habilidade é considerada como 

“meta-cognitiva e afetivo-comportamental, pela qual a pessoa observa, regula 

emoções, regula sentimentos e comportamentos em situações sociais”.  

2. Comunicação: esta habilidade faz referência ao processo mediador de 

contato entre as pessoas e são classificadas como verbais e não verbais. Fazer e 

responder perguntas, gratificar e elogiar, perdir e dar feedbak, iniciar manter e 

encerrar conversação.  

3. Habilidades Sociais de Civilidade: esta classe se refere a desempenhos 

padronizados, que mostram habilidades caracterizadas por comportamentos de 

agradecimento como pedir por favor, saber apresentar-se, cumprimentar e despedir-

se.  

4. Habilidades Sociais Assertivas de Enfrentamento: direitos e cidadania; A 

assertividade esta relacionada com direitos de expressão, justiça, liberdade. Ser 

assertivo é poder se afirmar, de maneira adequada, sem violar o próprio direito e do 
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outro. Estes comportamentos são os que o indivíduo precisa para manifestar opinião, 

saber concordar e discordar. Fazer, aceitar e recusar pedidos; desculpar-se, admitir 

erros e falhas. Estabelecer vínculo relacionamento afetivo, sexual; expressar raiva e 

pedir mudança de comportamento e interagir com autoridades.  

5. Habilidades Sociais Empáticas: são habilidades exercidas como reações 

expressadas pelas necessidades afetivas do outro. É saber parafrasear, refletir 

sentimentos, expressar apoio, comunicando-lhe adequadamente a compreensão e 

sentimento.  

6. Habilidades Sociais de Trabalho. Coordenar grupo: capacidade de promover 

e articular os desempenhos de um grupo a objetivos propostos, garantido a execução 

das tarefas e sua continuidade. A habilidade de convencer e negociar faz parte da 

competência de um coordenador. Falar em público: é requerida em muitos contextos, 

mas no ambiente profissional esta relacionado com a rotina de reuniões, 

apresentações de projetos, resultados obtidos. Essa habilidade requer controle da 

ansiedade, planejamento de uma exposição até sua avaliação. Resolver Problemas, 

tomar decisões e mediar conflitos: capacidade de gerar soluções, mediar os 

encaminhamentos de solução. Esse é um quadro importante em todas as 

organizações, a solução de um problema pode ser dificultada por fatores pessoais, 

como ansiedade, falta de motivação e déficits em HS. A tomada de decisão e 

mediação de conflito exige um conjunto de desempenhos como coordenação de um 

grupo e controle emocional, entre outras. Habilidades Sociais Educativas: são 

voltadas para promoção do desenvolvimento e da aprendizagem do outro como 

criatividade, flexibilidade, observação, visão dos progressos obtidos, encorajamento 

e apresentação para novos desafios. 

7. Habilidades Sociais de expressão de sentimento positivo: referente ao ato 

de fazer amizade, expressar solidariedade e cultivar amor. É a expressão da 

comunicação de sentimento de carinho, afeição, cuidado.  

Com estas descrições vemos a importância que as HS possuem na vida dos 

sujeitos. Estas constituem classes de comportamentos sociais presentes no repertório 

de um indivíduo, que lhe permite lidar de forma competente com as demandas das 

situações interpessoais, favorecendo um relacionamento saudável e produtivo com as 

outras pessoas. A literatura afirma que na infância e adolescência as práticas 

educativas da família e escola, juntamente com a experiência da convivência com os 

pares são as principais fontes para obtenção dos repertórios comportamentais de HS. 
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Quando estas experiências não são favoráveis, acontecem os déficits que afetam a 

qualidade de vida e da saúde das pessoas (DEL PRETTE E DEL PRETTE 

2001;2009;2011).  

Os déficits no repertório social são considerados falhas no processo de 

aprendizagem das HS e podem trazer prejuízo à vida dos sujeitos. Há evidências 

científicas de que déficits neste sentido estão correlacionados com fraco desempenho 

acadêmico, estresse, delinquência, abuso de drogas, problemas conjugais, depressão 

e transtorno de ansiedade (CABALLO, 2003; CAMPOS et al. 2014a). A seguir 

apresentamos alguns estudos que evidenciam os prejuízos causados pelos déficits 

em HS. 

O estudo de Furtado et al. (2003) com 178 alunos de medicina, avaliou a 

relação entre o estresse e as HS e concluiu que deficiências em HS estão 

relacionadas com o nível de estresse nesta população, sendo mais um fator somado 

a outros estressores. Neste estudo a experiência acadêmica desta amostra favorece 

o estresse e mostra que níveis mais baixos de habilidades sociais estão relacionados 

à presença de estresse.  

Bolsoni-Silva e Maturando (2008) em um estudo sobre a relação entre 

problemas conjugais, problemas de comportamento e HS em pré-escolares, 

concluíram que casais com crianças socialmente habilidosas eram mais positivos 

quanto à comunicação e características dos cônjuges. No mesmo caminho, Cia et al. 

(2006) também constataram que pais habilidosos socialmente se envolvem mais com 

a educação dos filhos.  

Em uma revisão bibliográfica Wagner e Oliveira (2007), identificaram estudos 

que mostravam a relação entre HS e abuso de drogas em adolescentes, e reforçam 

que déficits em HS, estão associados ao uso abusivo de substâncias, principalmente 

a maconha. Outra contribuição foi o estudo de Cunha et al. (2007) que avaliou as HS 

em 26 pacientes alcoolistas e constataram que os déficits em HS estavam presentes 

entre os pacientes avaliados, mostrando-se mais evidentes nas habilidades de auto-

afirmação, sentimento positivo e conversação e em desenvoltura social.  

No que diz respeito ao déficit de HS em idosos, Carneiro et al. (2007), em um 

estudo com 75 sujeitos, revelou que idosos residentes em asilo apresentaram um 

menor repertório de HS, maior percentagem de depressão, menor rede de apoio social 

e pior qualidade de vida.  
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A deficiência em HS também contribui para o aumento da depressão.  

Fernandes et al. (2012) em uma pesquisa com 46 indivíduos, sugere que déficits em 

HS podem constituir um fator de vulnerabilidade para a depressão. Em uma revisão 

bibliográfica sobre depressão e HS na adolescência, Rosa et al. (2014) e Campos et 

al. (2014a) mostraram que as habilidades sociais podem ser fator de proteção à 

depressão dessa população e o déficit pode ser fator de risco. 

A qualidade da saúde mental também foi discutida em outros estudos. Feitosa 

(2013) em uma pesquisa com 1031 universitários, ao correlacionar HS com 

neuroticismo concluiu que déficits de HS tendem a estar acompanhados de estados 

de sofrimento psicológico. Já os trabalhos de Lewinsohn (1975 apud in Caballo, 2003) 

e de Caballo (2003) também relacionaram déficits em HS e transtornos de humor, 

afetivo e problemas psicossociais. Outro estudo longitudinal com 118 estudantes pré-

universitários, identificou que menores escores de HS foram preditivos de um 

agravamento dos problemas psicossociais (SEGRIN; FLORA, 2000).  

Todos os estudos citados sugerem que déficits em HS levam a vulnerabilidade 

e risco para a saúde mental dos sujeitos. Com isso a intervenção terapêutica e 

educativa tem sido de grande importância, sendo o Treinamento de HS uma grande 

ferramenta em diferentes contextos (DEL PRETTE E DEL PRETTE, 1999, 2009; 

2011b; 2013; CABALLO, 2003). 

 

 

1.1.4 Treinamento em Habilidades Sociais 

  

 

O Treinamento em Habilidades Sociais (THS) tem se apresentado como um 

procedimento extremamente relevante para ampliação do repertório de habilidades 

sociais (HS) de populações clínicas e não clínicas, ajudando na melhora da qualidade 

de vida dos sujeitos, sendo considerado um grande movimento nas últimas décadas 

na psicologia.  Historicamente, o THS tem suas primeiras pesquisas voltadas para o 

tratamento de problemas psicológicos, mas também para a melhora das relações 

interpessoais. Sua origem acontece na década de 60, na Inglaterra e depois através 

do “Treinamento Assertivo” nos Estados Unidos (DEL PRETTE E DEL PRETTE, 

1999,2011b; CABALLO, 2003; BOLSONI-SILVA et al., 2006). 
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A área de formação de THS surgiu em diferentes enfoques conceituais e 

modelos teóricos. Hidalgo e Abarca (1992), realizam uma primeira descrição dos 

modelos conceituais que foram: assertividade, percepção social, aprendizagem 

social, cognição e teoria dos papéis. Gresham (2009) refere que o THS é tipicamente 

discutido a partir de quatro modelos teóricos: aprendizagem social, cognitivo-

comportamental, estímulo-resposta e análise do comportamento. Para o autor os 

procedimentos de intervenção mais apropriados estão fundamentados na visão 

análitico-comportamental na atenuação dos déficits que na aquisição de repertório. 

Refere que um dos grandes problemas do treinamento é conseguir a generalização 

dos comportamentos para outros ambientes e a manutenção em longo prazo. A 

solução seria esquemas de reforçamento mais fortes e esquemas mais fracos para os 

comportamentos concorrentes. Caballo et al. (2009) mostram um referencial cognitivo 

para as HS, e que desde este ponto de vista, uma resposta socialmente habilidosa é 

o resultado final de uma cadeia de comportamentos, da recepção dos estímulos 

interpessoais, processamento, avaliação, seleção e emissão de respostas 

apropriadas. 

Ferreira et al. (2014), realizaram um estudo que verificou o impacto de grupos 

de treinamento de HS a curto e longo prazo, sobre as HS e a ansiedade de estudantes 

de uma instituição de ensino superior no Centro-Oeste brasileiro. A proposta foi de 

apresentar dados sobre um grupo de treino de HS com caráter de "mundo real", que 

não foi montado com intenções de pesquisa. Foi realizado um follow-up de cinco anos, 

e os resultados mostraram que a participação dos sujeitos em grupos de THS levou a 

um aumento dos escores de HS e uma diminuição dos níveis de ansiedade. Os efeitos 

foram estatísticamente significativos a curto, médio e longo prazo. Esta pesquisa 

difere da posição de Gresham (2009) que enfatiza que um repertório habilidoso 

socialmente é de difícil generalização a longo prazo. 

O THS, é apresentado com diferentes conceitos e teorias em sua composição. 

Caballo (2003), em seu manual de THS mostra quatro componentes importantes 

dentro de um programa: treinamento em habilidades, redução da ansiedade, 

reestruturação cognitiva, treinamento em solução de problemas. O autor mostra 

diferentes modelos de THS, com muita variedade de elementos, mas que defende 

que um programa deve conter os procedimentos listados a seguir:  
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1. Ensaio comportamental: procedimento no qual se representa maneiras 

de enfrentar as situações da vida real que são problemáticas. O objetivo é de aprender 

a modificar padrões de respostas não-adaptativos, substituindo por novas respostas 

mais apropriadas. 

2. Modelação: consiste na exposição para o indivíduo de um modelo de 

comportamento correto, conforme um objetivo proposto, através da aprendizagem 

observacional. Costuma ser apresentada pelo terapeuta ou membro do grupo. Este 

procedimento tem a vantagem de mostrar componentes verbais, não verbais de 

determinado comportamento. 

3. Instrução: tenta proporcionar ao indivíduo informação explícita sobre a 

natureza do comportamento. Inclui informação específica sobre a resposta 

apropriada, como gestos, olhares, com o objetivo de que o aprendiz saiba o que se 

espera que faça nas representações de papéis. 

4. Retroalimentação e Reforço: o reforço serve para a aquisição de novos 

comportamentos como para a manutenção dos ganhos. Pode acontecer de forma 

verbal ou através do comportamento não verbal como expressão facial, aplausos, 

assentimentos com a cabeça. Cada vez que o sujeito faz uma representação de 

papéis pode-se reforçar o comportamento desejado. A retroalimentação é a 

informação essencial para o desenvolvimento e melhora de uma habilidade. 

5. Tarefas de Casas: são partes essenciais pois através delas coloca-se 

em pratica aprendizagem na vida real e serve de material para ensaios nos grupos.  

6. Procedimentos Cognitivos: estes procedimentos se encontram 

dispersos ao longo de todo o treinamento, como o sistema de crenças das pessoas, 

as congestões desadaptativas, a redução de verbalizações negativas e aumento das 

positivas. 

Para Del Prette e Del Prette (2010) um programa de Treinamento em 

Habilidades Sociais é entendido como: 

 

“Um conjunto de atividades planejadas que estruturam processo de 
aprendizagem, mediados e conduzidos por um terapeuta ou 
coordenador, visando a: (a) ampliar a frequência e ou melhorar a 
proficiência de habilidades sociais aprendidas, mas deficitárias; (b) 
ensinar habilidades sociais novas significativas; (c) diminuir ou 
extinguir comportamentos concorrentes com tais habilidades” (DEL 
PRETTE E DEL PRETTE, 2010, p.128). 
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Para estes autores, o campo das HS é teórico-prático, ou seja através de 

intervenções, através de procedimentos, técnicas e programas toda a teoria é 

colocada para que ocorra a aquisição e desenvolvimento das HS nos sujeitos. Esses 

programas se baseiam em dois constructos chaves: Habilidades sociais e 

Competência social. HS, como já definido, são classes de comportamentos que só 

podem ser classificadas na medida em que contribuem para a competência social. A 

competência social é um atributo avaliativo de comportamentos bem-sucedidos no 

ambiente social, conforme critérios de funcionalidade como a consecução de um 

objetivo, manutenção ou melhora da autoestima, maior equilíbrio nas relações 

interpessoais e respeito e ampliação dos direitos humanos básicos. Quando a maior 

parte destes critérios acontece, maior a competência social (DEL PRETTE E DEL 

PRETTE, 2011b). 

A difusão de programas de THS, na América do Sul, em específico no Brasil foi 

tardia. Cerca de duas décadas depois das primeiras pesquisas internacionais houve 

crescimento das publicações. Segundo Del Prette e Del Prette (2011b), três fatores 

podem explicar este acontecimento: 1. Atraso na regulamentação da profissão de 

psicólogo; 2. Dificuldade de acesso ao material produzido em outros países; 3. 

Limitação atribuída ao idioma destas produções.  

A área de treinamento de HS aderiu ao movimento a favor da divulgação das 

práticas baseadas em evidências, que ganhou força em diferentes áreas da saúde 

(DEL PRETTE E DEL PRETTE, 2011b; MURTA, 2007). Esses estudos seguiram 

diferentes contextos e objetivos. Muitos se dedicam ao contexto clínico e acadêmico, 

no que se refere a HS na infância, na formação de universitários (MAGALHÃES; 

MURTA, 2003; DEL PRETTE E DEL PRETTE, 2003, 2011a,, 2013; BOLSONI-SILVA 

et al., 2006; FALCONE et al., 2003). 

A literatura mostra que THS e programas de intervenção estão ligados 

programas de pesquisa, a sua grande parte em contextos de projetos ligados a 

instituições académicas. Bolsoni-Silva et al. (2006), em um estudo sobre a área das 

HS no Brasil realizado em bases digitais, constatou uma predominância de estudos 

pré-experimentais, sendo poucos os estudos propriamente experimentais. Uma das 

justificativas é que podia ser explicado pela exploração inicial no país do assunto na 

época. Foram identificados 65 artigos de acordo com as caraterísticas bibliográficas, 

temática dos artigos e características do estudo. No artigo conclui-se que crescimento 
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da THS, grupos de pesquisas com produções regulares, e aponta interesses em 

novas investigações de diferentes populações. 

Murta (2005) menciona a mesma tendência de estudos pré-experimentais na 

área, quando analisou somente os programas de intervenção. Esta autora realizou 

uma pesquisa de revisão de literatura sobre os programas de THS com amostras 

brasileiras, verificando o predomínio de THS em contextos clínicos e escolares. 

Identificaram-se programas de intervenção primária, secundária e terciária. 

Em ambos os levantamentos (MURTA, 2005; BOLSONI-SILVA et al., 2006), a 

efetividade de treinamentos de HS no Brasil foi constatada em diversos campos de 

atuação profissional e em populações clínicas e não clínicas. Freitas (2013) realizou 

uma revisão sistemática sobre estudos experimentais em HS nacionais. Sua busca foi 

baseada no estudo do Bolsoni-Silva et al. (2006) onde foram encontrados 10 estudos 

experimentais de 1998 até 2004, e com uma busca complementar compreendendo o 

período entre 2004 a 2012, mas nenhum estudo foi encontrado com um delineamento 

experimental no período complementar. Uma característica importante é que os 

autores encontrados pertenciam a duas instituições de ensino nacionais e uma 

internacional: Universidade Feral de São João Del-rei (UFSJ), Universté de Montréal 

e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Os autores da USFJ foram 

responsáveis por nove artigos, sendo sete artigos exclusivos da instituição e dois 

produzidos com parceria com a Université Montréal, e um artigo afilidado a UERJ. 

Com isso, podemos entender que, a totalidade desta produção partiu apenas de um 

único grupo de pesquisa de uma instituição acadêmica que desenvolveu estudos 

experimentais com pacientes clínicos com transtornos afetivos graves.  

Segundo Fumo et al. (2009), grande parte das publicações na área de HS em 

geral surgem a partir de grupos de pesquisas da Universidade Federal de São Carlos, 

Universidade Federal de São João Del Rey, Universidade Federal do Rio de Janeiro 

e Universidade Estadual Paulista, todos constituintes do grupo de trabalho (GT) 

denominado Relações Interpessoais e Competência Social da ANPEPP (Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia).   

Ferreira et al. (2014) fazem críticas aos estudos publicados no Brasil que, 

segundo os autores são intervenções realizadas apenas para fim de pesquisa dentro 

de instituições acadêmicas. Por isso são produtos realizados com determinado fim, 

sendo que se carece de pesquisas que fujam deste âmbito. 
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Através destes levantamentos buscou-se entender como o THS e as pesquisas 

na área das HS são posicionadas no âmbito científico, sendo a grande ênfase dada 

nos contextos clínico e acadêmico. 

 

 

 

1.1.5 Habilidades Sociais no Contexto de Trabalho 

 

 

Em empresas verifica-se, cada vez mais, uma cultura organizacional disposta 

a compreender as relações no trabalho, buscando instrumentalizar seus funcionários 

para uma melhor performance na qualidade profissional e interpessoal 

(SCHIRRMEISTER; LIMONGI-FRANÇA, 2012). Em um mundo competitivo, a 

superação de resultados esta ligada a forma como as pessoas se relacionam, se 

comportam e se comprometem com os objetivos das organizações (SILVA, 2004; 

PEREIRA, 2006, 2007; RUBIO, 2013)  

Del Prette e Del Prette (2011a) conceituam as HS para o contexto de trabalho 

como: “aquelas que atendem às diferentes demandas interpessoais do ambiente de 

trabalho objetivando o cumprimento de metas, a preservação do bem-estar da equipe 

e o respeito aos direitos de cada um”.  

Argyle (1967), em suas primeiras publicações no âmbito das HS, tratou de 

estudar a relação interpessoal no ambiente de trabalho. Atualmente, a atuação em 

qualquer área no mercado profissional envolve relação social, são raras as profissões 

que não tem o contato social. Profissionais recebem em suas formações as 

competências técnicas para desenvolverem suas atividades laborais, mas vemos que 

as instituições de ensino que não preparam estes aspirantes com componentes da 

competência interpessoal (DEL PRETTE E DEL PRETTE, 2007, 2009; 2011a; 

PEREIRA et al., 2005, 2007). Pereira, et al. (2004), em um estudo sobre a importância 

das HS em Técnicos de segurança, mostrou que ainda existe uma valorização para 

as competências técnicas de algumas profissões, em detrimento das competências 

sociais. 

Para Silva (2004) possuir HS é importante para sucesso das organizações e 

para a qualidade de vida das pessoas. Os ambientes de trabalho que se preocupam 

com essas condições ganham capacidade de evoluir com mais rapidez, absorvem as 
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mudanças, adaptam-se às novas práticas mais eficazmente e modernizam-se. Locais 

que não incorporam essa preocupação não priorizam o desenvolvimento de equipes, 

o que pode levar ao enfrentamento consequências trazidas pela passagem do tempo 

e pelo aumento da competitividade. 

Segundo Del Prette e Del Prette (2011b), “os novos paradigmas 

organizacionais estão interessados nos processos de trabalho que remetem à 

natureza e qualidade das relações interpessoais”, p. 89. Conforme os mesmos 

autores, tais mudanças geram demandas de HS dentro do contexto de trabalho. Estas 

demandas são para comportamentos específicos que podem afetar diretamente as 

rotinas organizacionais, como liderar pessoas, coordenar grupos, realizar tomadas de 

decisões, resolver conflitos, manejar estresse, além de outras competências como 

falar em público, argumentar e expor ideias. Nesse sentido o treinamento em HS pode 

contribuir para a saúde destes trabalhadores. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

 

Este estudo tem como propósito:  

 Contribuir para o desenvolvimento de pesquisas na área de relacionamento no 

ambiente de trabalho, mostrando a valia das habilidades sociais para o 

atendimento ao cliente. 

 Evidenciar que sujeitos habilidosos socialmente possuem repertórios 

adequados para lidar com o cliente. 

 Discutir se o treinamento em habilidades sociais é uma estratégia de promoção 

a saúde. 

 

 

1.2.1 Relevância Pessoal 

 

 

Dentro do escopo das teorias que abordam as relações sociais, as HS 

desempenham um papel fundamental nas intervenções clínicas e educativas. São 

poucos os estudos que usam a teoria e prática das HS no ambiente corporativo 
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laboral, por isso o interesse em avaliar a efetividade de um programa de treinamento 

de HS no contexto de trabalho. Profissionais que lidam com o público têm maiores 

probabilidades de serem alvos de adoecimento ocupacional, e o treinamento pode ser 

uma estratégia de empoderamento e promoção a saúde. 

Com formação em Psicologia, anteriormente à entrada no curso de Mestrado 

em Promoção da Saúde, desenvolvia, junto à profissionais da Atenção Básica, o 

treinamento em Habilidades Sociais, entendida como uma ferramenta de elaboração 

de conflitos no ambiente de trabalho. Esta vivencia trouxe questionamentos de que 

esta era uma ferramenta poderosa para o objetivo que almejava no trabalho. Mas, 

como ainda caminhava no campo da intervenção concreta, não havia como corroborar 

as elucubrações profissionais. Com o mestrado foi possível buscar teorias e dados 

que discutissem tais percepções profissionais.  

Neste sentido, este trabalho tem forte relevância pessoal, visto que o sujeito 

pesquisador, movido pelo campo prático e cotidiano, buscou no campo da ciência 

formas de repensar sua prática. 

 

 

1.2.2 Relevância Social 

 

 

A importância deste estudo para a sociedade: (1) não foi encontrada nas 

buscas literárias a aproximação entre Treinamento em HS dentro do contexto de 

trabalho como um fator de promoção a saúde; (2) problemas no desenvolvimento de 

relacionamentos interpessoais no trabalho podem ser oriundos de repertórios 

deficientes de HS dos sujeitos (CABALLO, 2003); (3) o contexto de trabalho cria 

demandas sociais exaustivas por isso há necessidade de ter intervenções 

estruturadas. 

 

 

1.2.3 Relação com a linha de pesquisa do curso 
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Diante da complexidade e multidimensionalidade da saúde do trabalhador, 

neste estudo destacamos o campo da Promoção da Saúde como um referencial 

incentivador de intervenções neste cenário. 

Tomado como um novo “paradigma” no campo da saúde, a promoção da saúde 

refere-se a um modelo de atenção à saúde que vai além da assistência médico 

curativa, resgatando a concepção de saúde como produção social, como resultado de 

relações de distintas naturezas: econômicas, políticas, organizacionais, ideológicas, 

culturais e cognitivas (SICOLI; NASCIMENTO, 2003).  

A saúde, nesta concepção, passa a ser descrita como um conceito amplo com 

determinantes sociais, econômicos, políticos e culturais, que vão além das questões 

biológicas, genéticas e ambientais. Neste sentido, considera-se que há uma forte 

relação entre os estilos de vida das pessoas, sua posição social e econômica, suas 

condições de vida e seu estado de saúde (BUSS, 2003). 

Esta pesquisa, ao discutir o treinamento em habilidades sociais junto à 

trabalhadores assume como pressuposto que esta pode ser uma estratégia de 

empoderamento e de melhoria da qualidade de vida destes atores. Neste sentido, a 

pesquisa está em harmonia com o curso e com a linha de pesquisas a que este 

trabalho está referido, qual seja, às contribuições da Psicologia às ações promotoras 

de saúde, onde discute como a Psicologia pode contribuir na construção de 

estratégias que tenham como foco a Promoção da Saúde. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar a efetividade de um programa de treinamento de habilidades sociais em 

profissionais de atendimento ao cliente relacionando com a qualidade de vida. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
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 Avaliar e correlacionar a qualidade de vida e as habilidades sociais dos 

profissionais do treinamento; 

 Avaliar as habilidades sociais dos profissionais antes e depois do treinamento; 

 Analisar a importância das habilidades sociais no contexto de trabalho como 

estratégia de promoção a saúde. 

 

 

1.4  Problemática 

 

 

Com este cenário a presente pesquisa apresenta a seguinte questão:  

 

 O THS aumenta a frequência de habilidades sociais, melhora as vivências 

profissionais e de comportamentos sociais? 

 

 

Figura 1 – Questão da pesquisa 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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1.4.1 Hipóteses 

 

 

Se o THS aumenta a frequência de habilidades sociais, melhoram as vivências 

profissionais e de comportamentos sociais. Espera-se então que as medidas pós-

treinamento devem ser superiores as medidas pré-treinamento. 

 

 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

2.1 Tipo de estudo  

 
 

Tratou-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa. A avaliação de um 

programa que ocorre antes e após a intervenção é definida como um delineamento A-

B (pré e pós-intervenção). Neste estudo foi empregado um delineamento A-B sem 

grupo controle, o que o configura como um estudo pré-experimental (MURTA, 2003).  

 

 

2.2 Causuística  

 

 

Este estudo ocorreu no Centro Universitário Adventista de São Paulo com 

funcionários de atendimento ao cliente da instituição. 

 

 

2.2.1 Seleção dos participantes 

 

 

A amostragem foi não probabilística, a escolha dos elementos da amostra foi 

feita de forma não-aleatória, sendo intencional ou por conveniência, pois as 

características particulares do grupo em estudo foram importantes para a pesquisa, 
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pessoas que lindam diretamente com o público, no atendimento ao cliente. Assim, 

para composição da amostra deste estudo, os sujeitos pertenciam ao quadro de 

funcionários do atendimento ao cliente de setores administrativos da instituição.  

O convite foi destinado aos setores que tinham profissionais conforme o perfil 

de atendimento ao cliente: secretaria acadêmica, finanças, coordenação dos cursos 

de graduação, recepção administrativa, recepção da diretoria geral, recepção da 

policlínica e biblioteca. Foram identificados e convidados 42 profissionais, sendo 32 

funcionários e 10 alunos bolsistas. Participaram do treinamento 10 funcionários. O 

não comparecimento de parte dos convidados foi justificado pelo fato do treinamento 

coincidir com outros eventos da instituição, gerando maior quantidade de trabalho. As 

chefias entraram em contato para explicar a não participação destes funcionários. 

Um dos pontos importantes para o êxito dos programas em HS no ambiente de 

trabalho é adesão por parte das chefias (MURTA; TRÓCCOLI, 2009). O 

comparecimento dos profissionais neste caso se deu pelo alinhamento junto às 

chefias e funcionários. Houve forte preocupação da pesquisadora em estabelecer 

contato com cada um dos setores afim de gerar tal alinhamento. O local escolhido 

para a realização do treinamento foi o próprio Centro Universitário de São Paulo, em 

sala apropriada, respeitando o sigilo da intervenção, no Campus São Paulo.  

Os participantes do estudo tiveram no primeiro encontro todas as informações 

necessárias sobre o treinamento, onde o cronograma foi entregue junto com as 

atividades, dias e horários. Antes do início da pesquisa foi lido o termo de 

consentimento livre e esclarecido a todos, explicitando os objetivos do estudo, a 

garantia do sigilo em relação à identificação dos participantes, bem como a 

participação voluntária dos sujeitos (APÊNDICE A). 

 

 

2.3 Materiais 

 

 

Para avaliação da efetividade do treinamento em HS foram aplicados os 

seguintes instrumentos de coleta de dados, detalhados à posterior:  

 

1. Questionário sociodemográfico; 

2. Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette);  
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3. Versão Brasileira do questionário de qualidade de vida SF-36 (SF-36).  

 

 

2.3.1 Instrumentos para coleta de dados 

 

 

A seguir são apresentados cada um dos instrumentos: 

 

 

2.3.1.1 Questionário sociodemográfico  

 

 

A avaliação sociodemográfica (APÊNDICE C) foi composta a partir de um 

questionário individual por nove questões com os seguintes itens: idade, sexo, nível 

de escolaridade e tempo de vínculo empregatício.   

 
 
2.3.1.2 Inventário de Habilidades Sociais – IHS-Del-Prette  

 

 

Este inventário (ANEXO A) é um instrumento de autorrelato que avalia o 

repertório social e também afere dificuldades interpessoais dos indivíduos, é 

analisado e validado pelo Conselho Federal de Psicologia, sendo sua aplicação de 

exclusiva de psicólogos2, disponibilizado na versão impressa e on-line. É composto 

por 38 itens que descrevem situações de interação social em diferentes contextos da 

vida dos sujeitos, como trabalho, família, lazer. É formado por um caderno de 

perguntas e uma folha de respostas, com instruções sobre seu funcionamento. Todos 

os itens expressam diferentes situações sociais, onde a pessoa faz uma estimativa da 

frequência da emissão dos comportamentos mais possíveis de acontecer na interação 

com o outro. As respostas são tipo escala tipo Likert que varia 0 (Nunca ou raramente), 

1 (Com pouca frequência), 2 (Com regular frequência), 3 (Muito frequentemente) e 4 

(Sempre ou quase sempre.  

                                                 
2A investigadora é psicóloga registrada no conselho regional de psicologia. 
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Estrutura Fatorial. O inventário possui 5 fatores, com itens com carga igual ou 

superior a 0,30 para a composição dos fatores.  Estes descrevem as situações:  F1 – 

Enfrentamento e Auto- Afirmação com Risco, esse escore é formado por onze itens 

(itens 7, 12, 11, 16, 5, 20, 15, 14, 21, 1 e 29). Estes itens descrevem situações ao 

comportamento assertivo (Alpha de Cronbach = 0,96);  F2 – Auto - Exposição na 

Expressão de Afeto Positivo, esse escore é formado por sete itens (28, 35, 6, 3, 10, 

30 e 8) e revela situações que ocorrem demandas de Auto-Afirmação na Expressão 

de Afeto Positivo (Alpha de Cronbach = 0,86); F3 – Conversação e Desenvoltura 

Social, esse fator é formado por sete itens (36, 17, 24, 19, 13, 37 e 22) e mostra 

situações que ocorrem demandas de saber lidar bem com situações sociais neutras 

(Alpha de Cronbach = 0,81); F4 – Habilidades de Auto- Exposição a Desconhecidos 

ou a Situações Novas é formado por três itens (9, 26 e 23) e apresenta situações que 

ocorrem demandas de enfrentamento a situações inusitadas (Alpha de Cronbach = 

0,75); F5 – Autocontrole da Agressividade é formado por 3 itens (18, 31 e 38) e 

abrange maneiras de como o sujeito vai se portar perante situações aversivas (Alpha 

de Cronbach = 0,74). A análise de consistência interna do IHS foi obtida em coeficiente 

Alpha de Cronbach de 0,75, que dá estimativa de confiabilidade e validade com 

resultados fidedignos.  

 

 

2.3.1.3 Versão Brasileira do questionário de qualidade de vida SF-36  
 

 

O SF-36 (ANEXO B) é um questionário multidimensional formado por 36 itens, 

englobados em oito escalas: capacidade funcional (dez itens), aspectos físicos (dois 

itens), aspectos emocionais (três itens), dor (dois itens), estado geral de saúde (cinco 

itens), vitalidade (quatro itens), aspectos sociais (dois itens), saúde mental (cinco 

itens) e mais uma questão de avaliação comparativa entre as condições de saúde 

atual e à de um ano atrás, que é de extrema importância para o conhecimento da 

doença do paciente. Esse instrumento avalia tanto aspectos negativos (doença) como 

os aspectos positivos (bem-estar). Este instrumento foi desenvolvido pelos estudiosos 

Ware e Sherbourne em 1992 (apud CICONELLI et al. 1999), tendo sido traduzido e 

validado para a língua portuguesa por Ciconelli, et al. (1999).  
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2.3.2 Coleta de dados 

 

 

A pesquisa se operacionalizou da seguinte forma: 

 

 

1. Aplicação do instrumento IHS-Del-Prette (ANEXO A) antes do treinamento e 

questionário Sócio-demográfico; 

2. Treinamento em dez encontros semanais (APÊNDICE A) e detalhamento do 

treinamento); 

3. Aplicação dos Instrumentos IHS-Del Prette (ANEXO A), Versão Brasileira do 

questionário de qualidade de vida SF-36 após o treinamento (ANEXO B). 

 
Assim, cada participante respondeu os instrumentos seguinte forma: 

 

 

Figura 2- Instrumentos da Pesquisa 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

No que diz respeito ao treinamento, o programa de THS foi baseado no modelo 

de Del Prette e Bolsoni-Silva. Foi composto por dez sessões o tempo máximo de 90 

Questionário 
sociodemográfico

Inventário de 
Habilidades Sociais 

Treinamento

SF-36

Inventário de 
Habilidades Sociais  
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minutos cada uma das sessões. O modelo do programa desenvolvido foi eclético, ou 

seja, usou procedimentos da análise do comportamento, da aprendizagem social e da 

teoria cognitiva (BOLSONI-SILVA, 2009; CABALLO, 2003; DEL PRETTE E DEL 

PRETTE, 2011b). As técnicas utilizadas foram modelação, reforçamento, instrução, 

role-playing e ensaio comportamental. Os participantes da pesquisa manisfestaram 

opiniões sobre textos, participaram de discussão dialogada, realizaram 

representações de papéis, tarefas de casa, leituras e dinâmicas (APÊNDICE B). 

Nas exposições dialogadas, as situações relatadas pelos participantes eram 

investigadas pelo terapeuta, com a finalidade de entender as situações de trabalho e 

ofertar alternativas para a resolução das dificuldades apresentadas. Nas atividades 

em que consistia a técnica role-playing, as respostas eram modeladas pelo grupo a 

fim de performar as respostas comportamentais conforme o assunto. Para realização 

do treinamento houve a participação de um assistente de pesquisa, que contribuiu nas 

atividades de aplicação de instrumento e organização da sala.  

 

Abaixo seguem os temas trabalhados no treinamento realizado. 

 

Tabela 1 – Cronograma do Treinamento 

Sessão  Tema  

1. Ambientação e aplicação dos questionários 

2. Expressando e ouvir opiniões 

3. Falar em Público 

4. Resolvendo Problemas 

5.  Tomada de decisão 

6.  Mediação de conflitos 

7. Assertividade 

8. Trabalho em equipe 

9. FeedBack - 

10. Avaliação Final. Aplicação Questionários. 

 

Os temas trabalhados visaram aumentar a frequência de comportamentos 

habilidosos nas situações consideradas difíceis para o atendimento ao cliente, tais 

como expressar opiniões, falar em público, resolver problemas do cliente, tomar 
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decisões acertadas no ambiente de trabalho, ser assertivo e expor-se a desconhecido, 

trabalhar em equipe, dar e receber feedback, o que está de acordo coma teoria de Del 

Prette e Del Prette (2011a).  

Os dados coletados serviram para dois propósitos: como medida pré́- 

intervenção, antes do THS; e como medida pós-intervenção, para avaliar a efetividade 

do programa e correlacionar os instrumentos IHS-Del-Prette e SF-36. Os instrumentos 

aplicados foram utilizados para compor os resultados e análise final da pesquisa e 

conclusão da pesquisa. 

 

2.3.3 Análise dos dados 

 
 

Para análise do Questionário sócio demográfico, foi utilizado o teste de 

Igualdade de Duas Proporções para caracterizar a distribuição da frequência relativa 

(percentuais) em suas variáveis qualitativas. Para a idade foi usado o Intervalo de 

confiança para a Média, para ver o quanto a média pode variar numa determinada 

probabilidade de confiança. 

Para a análise dos dados no IHS-Del-Prette, foi considerado os percentis 

obtidos nos dados normativos para o escore total e os escores fatoriais. Foi realizada 

a comparação entre os escores totais de cada fator, pré-intervenção e pós-

intervenção. Em relação ao repertório foram relacionados os percentis com a amostra 

de referência do mesmo sexo do participante contida no instrumento, classificando-se 

em uma das três categorias: repertório deficitário de habilidades sociais, repertório 

bom de habilidades sociais e repertório elaborado de habilidades sociais (DEL 

PRETTE E DEL PRETTE, 2001). Foram classificadas as médias por fator no IHS-Del-

Prette. 

Para tratamento estatístico para IHS (pré-intervenção e pós-intervenção), se 

utilizou Teste de Wilcoxon (CONOVER, 1971), que é um teste não paramétrico 

utilizado para verificar se o tratamento aplicado junto aos indivíduos surtiu efeito ou 

não. Esse teste não paramétrico é utilizado quando podemos determinar tanto a 

magnitude quanto a direção dos dados e queremos comparar as variáveis duas a 

duas. O teste de Wilcoxon é definido em base da seguinte hipótese:  

 

H0:O treinamento em habilidades sociais para profissionais de atendimento ao 
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cliente não surte efeito (não há diferença entre os grupos).  

H: O treinamento em habilidades sociais para profissionais de atendimento ao 

cliente surte efeito (há diferença entre os grupos).  

 

É importante ressaltar que se utiliza testes não paramétricos para avaliar a pré-

intervenção e pós-intervenção, pois as suposições iniciais para se utilizar testes 

paramétricos, como a normalidade da distribuição e a homocedasticidade 

(homogeneidade das variâncias), não foram consideradas satisfeitas. Desta forma, se 

optou pela utilização de testes não paramétricos (FONSECA; MARTINS, 1996).  

A Versão Brasileira do questionário de qualidade de vida SF-36, foi analisada 

os dados e depois realizada transformação das questões em domínios. Os domínios 

são: Capacidade Funcional; Aspectos físicos, Percepção de dor, Estado Geral de 

Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais, Aspectos emocionais e Saúde Mental. Os 

“scores” em cada domínio variam entre zero e 100, com o zero representando o pior 

resultado e100 um estado de saúde perfeito (CICONELLI et al., 1999). Para avaliação 

da qualidade de vida se considera valores superiores a 70 como estado positivo de 

saúde. 

Para correlacionar os dois instrumentos SF-36 e IHS-Del-Prette se usou a 

Correlação de Spearman. (FONSECA; MARTINS, 1996; VIERA, 2004). O Teste de 

Correlação de Spearmean verifica o grau de associação entre duas variáveis, sendo 

observado a partir da análise de correlação. Baseia-se na ordenação de duas 

variáveis sem qualquer restrição quanto a distribuição de valores, ou seja, mais 

utilizado para dados não paramétricos. O primeiro passo é a ordenação de uma 

variável e o segundo, a transformação dos valores absolutos em valores ordenados 

(VIEIRA, 2004).  

 

 

2.3.4 Aspectos éticos  

 

 

Esta pesquisa envolveu estudo com seres humanos e foram seguidos os 

padrões éticos do comitê de ética responsável, projeto encaminhado ao Comitê de 

ética do Centro Universitário Adventista de São Paulo. No qual foram consideradas 
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todas as recomendações da Resolução 466/12, divulgada em junho de 2013 pelo 

Ministério da Saúde (MS) que dispõe sobre pesquisas envolvendo seres humanos 

(BRASIL, 2013). Na condução desta pesquisa foram, ainda, respeitadas as diretrizes 

que constam na declaração de Helsinki (WORLD MEDICAL ASSOCIATION, 2013). 

Após aprovação do comitê, no número do parecer 1.753.248 foi realizada a 

pesquisa de campo.  

 

 

2.3.5 Operacionalização da pesquisa 

 

 

Após descrições acima, o desenho a seguir apresenta as etapas realizadas no 

trabalho: 

 

 

Figura 3 – Operacionalização da Pesquisa 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

 

ETAPA 
APROXIMAÇÃO 
CAMPO 

•Contato com a 
instituição para 
apresentação da 
proposta de 
treinamento.

ETAPA 
EXPLORATÓRIA DO 
CAMPO

• Organização dos 
instrumentos de 
coleta;

• Entrada no campo;

• Contato com 
responsáveis.

ETAPA DE 
TRABALHO DE 
CAMPO

•Realização do 
treinameto;

•Aplicação dos 
instrumentos 
de coleta.

ETAPA DE 
ANÁLISE DOS 
DADOS

•Ordenação;

•Classificação;

• Interpretação.
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

3.1 RESULTADOS  

 

 

3.1.1 Amostra  

 

 

O perfil do grupo foi composto por profissionais que realizavam atendimento ao 

cliente no Centro Universitário de São Paulo – UNASP. As características 

sóciodemográficas dos profissionais de atendimento ao público estão descritas nas 

tabelas abaixo. Do total dos 10 profissionais que participaram do estudo 80% eram 

mulheres e 20% homens 

 

Tabela 2: Distribuição por “Sexo” 

 

. 

No que diz respeito à faixa etária, a média de idade era de 27,5 anos, com 

variação de 22 a 45 anos, como mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 3: Descrição por Idade 

Idade 

Média 27,5 

Mediana 24,5 

Desvio Padrão 7,5 

CV 27% 

Q1 23,3 

Q3 26,5 

Min 22 

Max 45 

N 10 

IC 4,6 

 

 Foi utilizado o teste de Igualdade de Duas Proporções para caracterizar a 

distribuição da frequência relativa (percentuais) das variáveis sóciodemográficas 

qualitativas o teste de intervalo de confiança para da média idade. 

Sexo N % P-valor 

Feminino 8 80% 
0,007 

Masculino 2 20% 
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Gráfico 3 – Intervalo de confiança para média 

 

 

Destes profissionais 50% moravam sozinhos, 20% com com o cônjuge, 20% 

residia com outros parentes e 10% com pais.  

 

 
Tabela 4: Distribuição “Com quem mora” 

Com quem 
você mora 

N % P-valor 

Esposo 2 20% 0,160 

Família 1 10% 0,051 

Outros 
parentes 

2 20% 0,160 

Sozinho 5 50% Ref. 

 

 Em relação ao estado civil 80% eram solteiros e 20% casados. 

 

Tabela 5: Distribuição de “Estado civil” 

Qual seu 
estado civil 

N % P-valor 

Casado 2 20% 
0,007 

Solteiro 8 80% 
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Quanto ao cargo, 60% eram assistente de secretaria, 20% auxiliar 

administrativo e 10% exercia a função de secretariado e 10% assistente 

administrativo. 

 

Tabela 6: Distribuição de “Profissão” 

Qual sua profissão N % P-valor 

Assistente Adm 1 10% 0,019 

Assistente 
Secretaria 

6 60% Ref. 

Auxiliar Adm 2 20% 0,068 

Secretária 1 10% 0,019 

 

Quanto ao tempo de vínculo empregatício 90% tinham menos de 5 anos na 

empresa, sendo 10% mais de 15 anos na empresa. 

 

Tabela 7: Distribuição de “Tempo na empresa atual” 

Quanto tempo que 
você esta na sua 

empresa atual 
N % P-valor 

menos que 5 anos 9 90% 
<0,001 

mais que 15 anos 1 10% 

 

A maioria dos profissionais possuía renda entre 2 a 3 salários mínimos (50%), 

sendo que 30% recebia até 5 salários mínimos e 20% entre 5 a 10 salários mínimos, 

como apresentado a seguir: 

 

Tabela 8: Distribuição de “Renda mensal familiar” 

Renda mensal de sua 
família 

N % P-valor 

até 5 salários mínimos 3 30% 0,361 

2 a 3 salários mínimos 5 50% Ref. 

5 a 10 salários 
mínimos 

2 20% 0,160 

 

No que se refere à escolaridade, a tabela abaixo mostra que 20% possui estudo 

superior incompleto, 60% com a formação de nível superior completo e 20% com pós-

graduação completa. 

 

Tabela 9: Distribuição de “Nível de escolaridade” 

Qual seu nível de 
escolaridade 

N % P-valor 

Pós Graduação 
Completa 

2 20% 0,068 

Superior Completo 6 60% Ref. 

Superior Incompleto 2 20% 0,068 
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Nas variáveis com apenas dois níveis de resposta, o p-valor é direto a 

comparação dos mesmos, como na distribuição de Sexo (TABELA, 2), onde temos 

80% de mulheres contra 20% homens, sendo esta uma diferença estatisticamente 

significante (p-valor = 0,007). Já nas variáveis com 3 ou mais níveis de resposta 

(TABELA, 8), foi mostrado na última coluna os p-valores da comparação de cada nível 

de resposta sempre em relação ao mais prevalente que está como Referência (Ref.). 

Na Tabela 9, esta descrito a distribuição de Escolaridade, onde a resposta mais 

recorrente foi Superior Completo com 60%, mas que não é estatisticamente diferente 

dos demais percentuais. 

 

 

3.1.2 Caracteriśticas do total de escores de habilidades sociais pelo IHS-Del-
Prette 

 

 

Esta seção mostra os resultados em relação escore fatorial, foi feita a partir dos 

dados normativos do estudo original do IHS-Del-Prette, calculado em termos de 

percentis (Del Prette& Del Prette, 2001).  

 

Gráfico 1 - Resultado dos Escores de IHS Pré-intervenção e Pós-intervenção 
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Conforme gráfico 1, houve aumento nas médias dos escores totais dos fatores 

pós-intervenção (final) em relação a pré-intervenção (inicial). No fator F1 – 

Enfrentamento e Auto-afirmação com risco a média antes do THS foi de 48,0 

passando para 75,6 na avaliação final. No F2 – Auto-afirmação na expressão de 

sentimento positivo a média dos participantes foi de 48,5 passando 55,3. O fator que 

apresentou maior pontuação, em ambas fases (inicial e final) foi o F3 – Conversação 

e desenvoltura social. Para o F5 – Autocontrole da agressividade as médias de 62,2 

para 63,2 na pós-intervenção. Em relação ao total das médias foram de 58,8 para 

83,7. As médias são usadas como estatística descritiva para entender o que ocorreu 

nos resultados. 

 

 

3.2 Classificação do Repertório Habilidades Socias IHS-Del-Prette 

 

 

A classificação do repertório em percentil é dividida em cinco categorias de 

percentis (P): 1) Repertório deficitário em habilidades sociais (P < 25); 2) Bom 

repertório de habilidades sociais (abaixo da mediana, P = 25 e < 50); 3) Repertório 

mediano (P = 50); 4) Bom repertório de habilidades sociais (acima da mediana; P > 

50 e < 75); e 5) Repertório bastante elaborado de habilidades sociais (P ≥ 75).  
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Gráfico 2 - Classificação do repertório de habilidades sociais IHS-Del-Prette 

Legenda 
P < 25: Repertório deficitário em habilidades sociais 
P = 25 e < 50: Bom repertório de habilidades sociais abaixo da mediana 
P = 50: Repertório mediano 
P ≥ 75: Repertório bastante elaborado de habilidades sociais 
 

Os resultados mostram que antes do THS 50% dos participantes possuíam 

Repertório bastante elaborado de habilidades sociais (P ≥ 75). Após o THS este 

número passa para 80% dos participantes que passam a esta classificação. Na 

classificação com Bom repertório de habilidades sociais (acima da mediana; P > 50 e 

< 75), tanto na pré-intervenção, quanto na pós-intervenção não houve aumento. No 

Repertório mediano (P = 50), 20% dos participantes estavam nesta classificação antes 

da intervenção, e uma baixa na pós-intervenção de para 10%. O Repertório deficitário 

em habilidades sociais (P < 25), na pré-intervenção era de 20% da mostra e na fase 

pós-intervenção houve uma baixa para 0%. 

Para comparar os momentos para a classificação IHS-Del-Prette, se utilizou o 

teste de Igualdade de Duas Proporções e calculando os percentuais para o total de 

10 sujeitos, como mostra a tabela 10 a seguir: 
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P < 25 P = 25 e < 50 P > 50 e < 75 P ≥ 75

Classificação do Repertório Habilidades Socias IHS-
Del-Prette

Inicial Final
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Tabela 10: Classificação IHS-Del-Prette 

Classificação IHS-Del- 
Prette 

Antes Depois 
P-valor 

N % N % 

P < 25 2 20% 0 0% 0,136 

P = 25 e < 50 2 20% 1 10% 0,531 

P > 50 e < 75 1 10% 1 10% 1,000 

P ≥ 75 5 50% 8 80% 0,160 

 

Os resultados mostram que não existe diferença estatística entre os 

percentuais da classificação IHS-Del-Prette, antes e depois do treinamento. 

 

 

3.3 Teste de Wilcoxon IHS Del Prette-Del Prette. 

 

 

Para este procedimento se utilizou um nível de significância de 0,05 (5%). 

Todos os intervalos de confiança construídos ao longo do trabalho, foram construídos 

com 95% de confiança estatística. Se optou pela utilização de testes não 

paramétricos, pois o conjunto de dados possui uma baixa amostragem (inferior a 30 

sujeitos). Assim, o Teorema do Limite Central, não garante que a distribuição tenda a 

uma distribuição Normal, que é o pressuposto básico para a utilização de técnicas 

paramétricas (VIEIRA, 2004). 

Os resultados apresentados a seguir (TABELA 11), utilizaram o teste de 

Wilcoxon para comparar os momentos inicial e final (pré-intervenção e pós-

intervenção) para cada fator de IHS. Utiliza-se este teste, pois os dados são pareados, 

ou seja, quando o mesmo sujeito é pesquisa e controle dele mesmo. 

Em relação a mediana, ela é uma medida de posição, ela nos divide a amostra 

ao meio, ou seja, que 50% dos indivíduos estão acima do valor da mediana e 50% 

abaixo. Esta é uma estatística analisada em relação à média, pois quanto mais 

próximo seu valor for em relação à média, mais simétrica será a distribuição e uma 

distribuição assimétrica, possui uma grande variabilidade com certeza. A variabilidade 

é media pelo desvio padrão. Quanto mais próximo (ou maior) esse valor for em relação 

á média, maior será a variabilidade, o que é ruim, pois assim não teremos uma 

homogeneidade dos dados. 

Os quartis são descritivos de posição, ou seja, não são influenciadas por 

valores extremos (como a média e desvio padrão). O 1º quartil (Q1) nos mostra a 
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distribuição ate 25% da amostra e o 3º quartil (Q3) mostra a distribuição até 75% da 

amostra. O intervalo de confiança (IC) ora somado e ora subtraído da média, nos 

mostra a variação da média segundo uma probabilidade estatística. Também aqui, 

esses limites não têm nada a ver com o calculo de mais ou menos um desvio padrão 

em relação à media. Lembrando que o IC é mais confiável pois temos uma 

probabilidade estatística associada em seu cálculo. 

 

 
Tabela 11: Comparação do Escores de IHS Teste Wilcoxon 

IHS Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC P-valor 

F1 -Enfrentamento e auto-afirmação 
com risco. 

Inicial 48,0 48,0 30,0 19,3 78,0 10 18,6 
0,005 

Final 75,6 75,5 19,7 56,8 95,3 10 12,2 

F2 - Auto-afirmação na expressão 
de sentimento positivo 

Inicial 48,5 43,0 28,5 25,5 70,5 10 17,7 
0,121 

Final 55,3 50,5 24,0 35,5 71,8 10 14,9 

F3 - Conversação e desenvoltura 
social 

Inicial 75,6 75,0 14,5 68,8 86,3 10 9,0 
0,139 

Final 87,7 95,3 16,5 81,3 99,1 10 10,2 

F4 - Auto-exposição a 
desconhecidos e situações novas 

Inicial 55,0 57,5 27,5 37,5 75,0 10 17,1 
0,207 

Final 67,2 62,5 23,4 53,8 87,5 10 14,5 

F5 - Autocontrole da agressividade 
Inicial 62,2 57,5 22,9 43,8 76,3 10 14,2 

0,905 
Final 63,2 65,0 19,7 48,8 76,3 10 12,2 

Total 
Inicial 58,8 69,0 29,8 30,8 82,3 10 18,5 

0,005 
Final 83,7 90,5 21,4 80,5 97,5 10 13,2 

 

 

Conclui-se que existe significância estatística para o Fator 1 – Enfrentamento 

e Auto-afirmação com risco, com a média foi de 48,0 para 75,6 (p-valor = 0,005).  O 

Fator 2 - Auto-afirmação na expressão de sentimento positivo, a média foi de 48,5 

para 55,3 mas sem diferenças significativas (p-valor = 0,121). Para o Fator 3 - 

Conversação e desenvoltura social, as médias foram de 75,6 para 87,7, mas sem 

significância estatística (p-valor = 0,139). No fator F4 Auto-exposição a desconhecidos 

e situações novas as médias foram de 55,0 para 67,2, mas também sem significância 

estatística (p-valor = 0,207). O Fator F5 – Autocontrole da Agressividade a média 

inicial foi 62,3 para 63,2, também sem significância estatística (p-valor = 0,905). Para 

o resultado total (média total de todos os fatores) onde a média foi de 58,8 para 83,7 

(p-valor = 0,005), mostrando significância estatística, confirmando a hipótese 

alternativa, que o treinamento surtiu efeito. 

O importante é que este teste é não paramétrico, não faz a comparação dos 

grupos pela média e sim pela posição dos dados. As médias foram apresentadas e 

usadas como estatística descritiva para entender o que ocorreu nos resultados. 
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3.4 Avaliação de qualidade de vida (SF-36) dos profissionais do atendimento ao 

cliente profissionais de atendimento ao cliente.  

 

 

Os participantes do THS para o atendimento ao cliente foram avaliados com o 

instrumento SF-36, com o objetivo de avaliar a qualidade de vida de vida dos 

profissionais. Os domínios deste inventário são: Capacidade Funcional; Aspectos 

físicos, Percepção de dor, Estado Geral de Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais, 

Aspectos emocionais e Saúde Mental. Os “scores” em cada domínio variam entre 

zero e 100, com o zero representando o pior resultado e 100 um estado de saúde 

perfeito (CICONELLI et al., 1999). 

 

 

Tabela 12 – Médias para SF-36 

SF-36 Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

CV Q1 Q3 Min Max N IC 

Capacidade 
Funcional 

77,0 87,5 26,4 34% 72,5 95,0 25 100 10 16,3 

Aspec. Físicos 77,5 87,5 24,9 32% 50,0 100,0 50 100 10 15,4 

Dor 64,0 62,0 24,6 38% 53,5 81,0 20 100 10 15,3 

Geral Saúde 62,8 61,0 27,1 43% 40,5 84,8 21 105 10 16,8 

Vitalidade 58,0 52,5 22,1 38% 41,3 75,0 30 100 10 13,7 

Aspectos Sociais 86,3 100,0 20,8 24% 75,0 100,0 37,5 100 10 12,9 

Aspectos 
Emocionais 

70,0 83,3 36,7 52% 41,6 100,0 0 100 10 22,7 

Saúde Mental 60,8 54,0 20,9 34% 49,0 77,0 36 96 10 13,0 

 

 

A Média e o Desvio-padrão foram utilizados para descrever os resultados do 

SF-36.  A média para capacidade Funcional foi de 77,0 sendo o desvio padrão 26,4. 

O domínio de aspectos físicos foi de 77,5 com desvio padrão de 24,9. Em relação a 

dor a média ficou 64,0 com desvio 26,6. Para a percepção de saúde geral a média foi 

de 62,8 e desvio 27,1. No domínio vitalidade foi apresentada a média mais baixa com 

58,8 com desvio de 22,1. Os aspectos sociais foi a maior média com 86,3 com desvio 

de 20,8. Aspectos emocionais com média de 70,0 e desvio 36,7. Por fim, a saúde 

mental foi de 60,8 com desvio padrão de 20,9. 
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Os escores de SF-36 possuem baixa variabilidade, isso porque o CV é menor 

que 50%. O que é bom, pois demonstra que os dados são homogêneos. 

 

Gráfico 4 – Intervalo de confiança para média de SF-36 

 

 

 

3.5 Correlação de IHS-Del-Prette e SF-36 

 

 

A seguir usa-se a Correlação de Spearman para medir o grau de relação entre 

os escores do SF-36 com os escores do IHS-Del-Prette. Lembrando que para validar 

as correlações foi utilizado o Teste de Correlação, e as medidas do IHS-Del-Prette 

foram as realizadas pré-intervenção (inicial) pós-intervenção (final). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

 

Tabela 13 - Correlação de IHS-Del-Prette e SF-36 

 
Capacidade 
Funcional 

Aspec. 
Físicos 

Dor 
Geral 
Saúde 

Vitalidade 
Aspectos 
Sociais 

Aspectos 
Emocionais 

Saúde 
Mental 

Inicial 

F1 
Corr (r) -23,7% -21,1% -29,0% 3,7% -30,0% -64,1% -26,8% -49,2% 

P-valor 0,510 0,559 0,416 0,919 0,399 0,046 0,455 0,148 

F2 
Corr (r) -45,1% -1,0% -33,6% -31,1% 4,9% -30,4% -6,9% -34,4% 

P-valor 0,191 0,978 0,342 0,382 0,893 0,394 0,850 0,331 

F3 
Corr (r) 1,2% -4,4% -8,0% 8,5% 59,8% -8,4% -3,9% 6,7% 

P-valor 0,973 0,904 0,827 0,815 0,068 0,818 0,914 0,853 

F4 
Corr (r) 41,8% 27,6% 44,2% -8,5% -9,8% 12,9% 28,1% 32,4% 

P-valor 0,229 0,441 0,201 0,815 0,788 0,723 0,432 0,361 

F5 
Corr (r) -25,3% -29,0% -18,0% 19,5% -6,1% -4,2% -36,0% -40,2% 

P-valor 0,480 0,417 0,618 0,589 0,866 0,909 0,307 0,250 

Total 
Corr (r) 3,1% 6,7% -12,2% 23,6% -26,2% -36,1% 3,3% -34,1% 

P-valor 0,933 0,854 0,738 0,511 0,464 0,306 0,929 0,334 

Final 

F1 
Corr (r) -28,4% -4,0% -33,6% -38,4% -27,9% -64,9% -14,7% -38,7% 

P-valor 0,427 0,912 0,342 0,273 0,435 0,042 0,685 0,270 

F2 
Corr (r) -45,7% -12,1% -39,1% -22,6% -20,9% -50,6% -18,7% -48,8% 

P-valor 0,184 0,738 0,263 0,531 0,563 0,136 0,606 0,153 

F3 
Corr (r) -37,2% -37,5% -25,8% -28,7% -44,6% -85,0% -45,0% -57,2% 

P-valor 0,290 0,285 0,472 0,421 0,196 0,002 0,192 0,084 

F4 
Corr (r) -24,7% 21,9% -21,4% -16,5% -4,3% -18,8% 15,1% -26,1% 

P-valor 0,492 0,543 0,553 0,649 0,906 0,602 0,678 0,467 

F5 
Corr (r) -19,1% -20,9% -21,7% -11,6% -55,8% -52,3% -28,8% -46,9% 

P-valor 0,596 0,562 0,547 0,750 0,093 0,121 0,419 0,171 

Total 
Corr (r) -16,0% 7,1% -27,2% -18,3% -30,1% -54,4% -2,3% -38,3% 

P-valor 0,658 0,846 0,447 0,613 0,399 0,104 0,950 0,274 

Legenda  
F1 -  Enfrentamento e auto-afirmação com risco. 
F2- Auto-afirmação na expressão de sentimento positivo 
F3 - Conversação e desenvoltura social  
F4 - Auto-exposição a desconhecidos e situações novas 
F5 - Autocontrole da agressividade 

 

Conclui-se que existem apenas duas correlações estatisticamente significantes 

e ambos com o escore do Aspecto Social do SF-36 com Fator 1 – Enfrentamento e 

Auto-afirmação com risco, com valor de 64,1% com (p=0,046) na pré-intervenção 

(inicial) e -64,9% (p-0,042) na pós-intervenção (final) e com o Fator 3 - Conversação 

e desenvoltura social, com -85,0% (p-0,002) no momento final. Essas correlações são 

negativas o que indicam que quanto maior o escore de Aspecto Social, menor o valor 

do escores desses dois fatores. Essas correlações são classificadas como sendo Boa 

e Ótima. 

No domínio Vitalidade, na fase pré-intervenção (inicial) 59,8% com o F3 – 

Conversação e desenvoltura social (p-0,068) que por estarem próximos do limite de 

aceitação, são considerados que tendem a ser significativos. Na pós-intervenção 

também houve aproximação de significância do domínio Vitalidade (final) 55,8% (p-

0,093) com o F5- Autocontrole e Agressividade. E no domínio Saúde mental 57,2% 
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(p-0,084) houve uma aproximação de correlação Fator 3 - Conversação e 

desenvoltura social. 

 

 

3.6  Discussão 

 

 

A discussão dos resultados é apresentada em quatro partes: 1. Perfil dos 

profissionais de atendimento; 2. Habilidades Sociais antes e depois do treinamento; 

3. Avaliação e correlação da qualidade de vida dos profissionais e HS; 4. Importância 

da HS como estratégia de promoção a saúde. 

 

 

3.6.1 Perfil dos Profissionais de atendimento ao cliente 

 

 

 Os profissionais participantes do presente estudo, como apresentado 

perteciam ao quadro de profissionais de atendimento ao cliente. Em sua maioria (80%) 

os profissionais têm nível superior completo. Este dado é importante, pois em grandes 

partes das empresas não é necessário possuir nível superior para esta função, mas 

como se trata de uma Universidade todos se declararam ex-alunos e alunos da 

instituição. Outro fator para tal explicação é a média de tempo de empresa era menor 

que 5 anos de tempo na empresa, apontando que este tipo de emprego era a entrada 

no mercado de trabalho para estes profissionais. Parte da rotina destes profissionais 

era de atender alunos, pais e professores em todas as questões acadêmicas que 

envolviam a rotina de um estudante. Desde a matrícula, o desenvolvimento do aluno 

no percurso acadêmico até sua graduação.  

Para Del Prette e Del Prette (2006) profissionais quando habilidosos 

socialmente contribuem para a gestão do clima, para a resolução de conflitos para um 

bom trabalho em equipe. Com isso podemos afirmar que o cronograma de temas 

propostos contemplaram as necessidades para este perfil profissionais de 

atendimento ao cliente. 
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3.6.2 Habilidades sociais dos profissionais antes e depois do treinamento. 

 

 

Os resultados da classificação dos escores fatoriais (IHS-Del-Prette), mostram 

que as médias pós-intervenção foram superiores as médias pré-intervenção. 

Evidenciando que houve uma ampliação dos repertórios dos participantes após a 

intervenção. A seguir discutiremos os fatores do IHS-Del-Prette com as maiores 

médias. 

No F3 (Conversação e desenvoltura social) foram as maiores médias, antes e 

depois do treinamento. Isto sugere que este grupo já havia um repertório elaborado, 

apontando para o tipo de atividade realizada pelos profissionais, ou seja, se pressupõe 

que estes foram contratados por saber lidar com pessoas e a manutenção no cargo 

está ligada as estas características. A profissão de atendimento ao cliente, tem sua 

centralidade nas interações sociais, sendo que THS é uma ferramenta que oferece 

técnicas, novos comportamentos, diferentes soluções para demandas desta atividade, 

mesmo para um grupo habilidoso socialmente. Sanchéz y Rubio (2001) em um estudo 

com estudantes da área de enfermagem, concluíram que o THS é um bom 

procedimento para melhorar as HS dos profissionais, e que dentro dos currículos das 

universidades deveria se incluir matérias que desenvolvessem os profissionais HS 

para o trabalho. 

Em segundo lugar, após o treinamento o fator que houve progresso e maior na 

média grupal, foi Escore F1 (Auto-afirmação e Enfrentamento com Risco). Este fator 

engloba os items como: devolver mercadoria defeituosa, discordar do grupo, lidar 

com críticas injustas, fazer pergunta a conhecidos, declarar sentimento amoroso, 

discordar de autoridade, cobrar dívida de amigo, manter conversa com 

desconhecidos, abordar para relação sexual, apresentar-se a outra pessoa. Uma das 

explicações para o aumento das médias neste fator esta nas técnicas de role-playing 

(troca de papéis). No THS foi o momento onde apareceram a maior parte das 

dificuldades vivenciadas por estes profissionais, pois eles podiam representar seus 

clientes e mostrar suas angústias. Nas situações colocadas pelo grupo como muito 

difíceis, os profissionais colaboravam com o terapeuta na modelação e modelagem 

de comportamentos adequados para cada situação, principalmente no quesito da 

assertividade onde o grupo demonstrava muitas dúvidas. Na técnica de exposição 
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dialogada os participantes revelaram diversas dúvidas sobre a postura profissional 

para melhorar com problemas oriundos do trabalho em equipe.  

Em terceiro lugar o fator que houve um aumento no F4 (Auto-exposição a 

desconhecidos e situações novas), seguido de F5 (Auto-exposição a desconhecidos 

e situações novas) e F2 (Auto-afirmação na expressão de sentimento positivo). O total 

mostrou que houve aumento nas médias da fase pré-intervenção para pós-

intervenção. Conforme a primeira hipótese em relação as medidas de pós-treinamento 

serem superiores às do pré-treinamento foi possível encontrar estes resultados em 

todos os fatores do IHS. Isto pode evidenciar que o THS possibilitou aos participantes, 

em proporções diversas, a melhora no repertório de HS. Para a classificação clínica 

do repertório de HS os resultados mostraram que antes do THS 50% dos participantes 

possuíam repertório bastante elaborado de habilidades sociais antes da intervenção 

e após o THS este número passa para 80%. 

Magalhães e Murta (2003) em um estudo onde avaliaram os efeitos de um 

treinamento em HS em 13 estudantes de Psicologia com 10 sessões, aplicaram IHS-

Del-Prette para o grupo antes e depois da intervenção, e em média houve melhora 

em todos os escores fatoriais e o repertório HS grupal progrediu na classificação 

clińica em todos os fatores. 

Para saber se o treinamento surtiu efeito e se teve significância estatística, foi 

usado o teste de Wilcoxon. Este teste é para mostras não pareadas, aquelas que não 

cumprem os requisitos da distribuição normal. Dos 5 fatores avaliados, o fator F1- 

Enfretamento e Auto-afirmação com situação de risco obtiveram valor significativo (p-

valor = 0,005). Estes itens do F1 descrevem situações ao comportamento assertivo. 

A assertividade é muito importante dentro das organizações, pois ela ajuda o 

profissional no posicionamento de suas idéias de forma clara, respeitosa e objetiva. 

Relações institucionais hierarquizadas, podem promover ou inibir a auto-afirmação, 

quanto ao enfretamento com risco, se posicionar em um grupo, enfretar situações 

desafiadoras são necessárias no ambiente de trabalho. Ter HS neste sentido significa 

que é importante ter alinhamento com as chefias, com os objetivos institucionais da 

empresa, para que as classes de comportamento sejam adequadas na perspectiva 

ética e moral. Conversar com uma autoridade, expor opiniões são comportamentos 

aprendidos e que podem ser generalizados em outros ambientes cotidianos (DEL 

PRETTE E DEL PRETTE 2003,2006,2011a).  

Continuando no teste do Wilcoxon resultado total (média total de todos os 
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fatores) onde a média foi de 58,8 para 83,7 (p-valor = 0,005), mostrando significância 

estatística, ou seja a H0 (hipótese nula): O treinamento em habilidades sociais para 

profissionais de atendimento ao cliente não surte efeito foi refutada, sendo a H 

(hipótese alternativa) aceita: O treinamento em habilidades sociais para profissionais 

de atendimento ao cliente surte efeito (há diferença entre antes e depois). 
 

Bolsoni et al. (2009) encontraram resultados semelhantes quando avaliaram a 

efetividade de um THS, através de medidas de avaliação pré e pós-teste, com 15 

universitários e/ou recém-formados que apresentavam queixas interpessoais durante 

20 encontros. Houve aumento nas médias do pós-teste em relação às do pré-teste 

em 3 dos 5 Fatores do IHS-Del-Prette e no escore total (p = 0,001), foi utilizado o teste 

de Wilcoxon. Lima (2014) realizou um Programa de Treinamento de HS para 

universitários nas situações consideradas difíceis no contexto acadêmico, com uma 

mostra de 11 estudantes em 12 encontros. Ao fim, concluiu que houve ganhos na 

compreensão acerca da importância das HS como promotora de ajustamento social 

na vida acadêmica. Um estudo realizado por Del Prette e Del Prette (2003) com 10 

universitários que cursavam o ultimo ano de graduação na área de ciências exatas, 

teve como treinamento em HS o foco no contexto da travessia da universidade para 

o trabalho. Este programa consistia de 17 sessões, sendo 2 encontros semanais de 2 

horas. Os resultados mostraram que a intervenção se mostrou efetiva ao que se havia 

proposto com uma diminuição dos défictis em HS. Neste programa foi utilizado o teste 

Wilcoxon para conhecer a eficácia do THS antes e depois. 

Rubio et al. (2013) avaliaram a eficácia de um treinamento de HS em 84 

trabalhadores na área de gestão de pequenas e médias empresas na Espanha, em 

estudo quase-experimental, com um grupo de comparação de 28 pessoas com as 

mesmas características do grupo controle. Foram 12 sessões em 14 dias, divididas 

em fase de aquisição e generalização, sendo 28 sessões posteriores para avaliação 

final, totalizando mais de seis meses. Os resultados mostraram o treinamento em HS 

como uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento de HS como empatia e 

estratégias de responsabilidade social corporativa. 

Em consonância com os resultados desta pesquisa observa-se no estudos 

apresentados, após a participação de um programa de treinamento HS em, parte 

significativa dos membros obtiveram ganhos nos fatores do IHS e ampliação do 

repertório de HS, o que reforça a importância do programa de treinamento segundo 
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sua especificidade como importante para ampliar a frequência e/ou melhorar a 

proficiência de HS já aprendidas, mas deficitárias, para ensinar HS novas e 

significativas e para diminuir ou extinguir comportamentos concorrentes com tais 

habilidades (DEL PRETTE E DEL PRETTE, 2010).  

Um dos pontos importantes para o êxito deste programa foi a estruturação da 

intervenção. Foi utilizado um programa estruturado, e executado conforme o 

planejamento (ANEXO B), usando as técnicas propostas (role-playing, ensaio 

comportamental, modelação, etc), na grande maioria das sessões. Murta e Tróccoli 

(2009), em um estudo sobre intervenções psicoeducativas para manejo de estresse 

ocupacional, não encontraram resultados significativos. Um dos pontos apresentados 

pelos autores foi em relação ao tipo de intervenção realizada, ao formato do programa, 

quanto à duração e técnicas usadas. A insuficiência de técnicas que permitissem um 

avanço maior nos estágios de mudança, como ensaio comportamental e relaxamento 

foram feitos poucas vezes. 

O sucesso profissional de forma geral, segundo Del Prette et al. (2015) esta 

associado a um bom repertório de HS, em contrapartida os déficits estão 

correlacionados há uma série de problemas, não só a nível profissional, mas a nível 

pessoal. Conclui-se, de maneira geral, que as HS são importantes para os 

profissionais do atendimento ao cliente e que o THS é uma ferramenta para ampliação 

de repertórios. 

 

 

3.6.3 Avaliação e correlação da SF-36 e IHS-Del-Prette 

 

 

Os resultados na avaliação do SF-36 apontam para valores superiores a 70 

(qualidade de vida percebida como positiva pelos participantes) em quatro domínios 

apresentados a seguir. 

A maior pontuação foi relação aos Aspectos Sociais. Este domínio avalia 

analisa a integração do indivíduo em atividades sociais. É importante lembrar que este 

instrumento foi aplicado depois da intervenção, sendo susceptível a influência neste 

fator. Em seguida com a pontuação maior foi o domínio Aspectos Físicos. Logo após 

o domínio Capacidade funcional, sendo que os itens deste domínio avaliam tanto a 

presença como a extensão das limitações impostas à capacidade física (em 3 níveis: 
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muita, pouca ou sem limitação). Para explicar esta pontuação pode-se inferir que o a 

maior parte deste grupo está a menos de 5 anos na atual função (90%). Segundo 

Martinez e Latorre (2006) empregados com menor tempo no emprego serviço (<3 

anos) apresentaram melhor capacidade para o trabalho do que os demais. E por 

último, com média de 70 o domínio de Aspectos emocionais. Uma das explicações 

para este resultado considerado positivo pode ser a idade dos participantes que é de 

27,5 considerado um público jovem. 

Com médias regulares, entre 70 e 50, seguem os domínios de Intensidade da 

dor, depois Geral da saúde. Nogueira e Navega (2011) em um estudo com 

profissionais administrativos afirmam que alterações posturais são principais fatores 

de risco cotidianos e ocupacionais para profissionais administrativos, pois 

determinadas posturas e movimentações adotadas repetidamente podem afetar a 

saúde. Os pesquisadores propuseram um programa de postura para estes 

profissionais e encontraram resultados positivos depois da intervenção, melhorando 

a qualidade de vida dos participantes. 

O domínio Saúde mental obteve uma média baixa de 60,8 e este domínio é 

representa do pelo resumo dos 38 itens do questionário de avaliação de Saúde Mental 

- MHI-38 (TEIXEIRA, 2002) que procura investigar as dimensões: ansiedade, 

depressão, alterações do comportamento ou descontrole emocional e bem estar 

psicológico. A percepção de saúde mental é muito importante, mostra a importância 

deste tema dentro das organizações. Segundo Abreu et al. (2015) a saúde mental é 

um tema cada vez mais presentes nas discussões da sociedade mundial, sendo os 

transtornos mentais responsável por incapacidades, gerando altos custos aos 

governos gerando perdas de produtividade e encargos aos sistemas de saúde, 

educação, justiça, e social. Como solução a prevenção primária em saúde mental é 

uma resposta para esta problemática. 

Por último o domínio Vitalidade com menor média de 58,0 os itens consideram 

tanto o nível de energia, como o de fadiga. Martinez e Latorre (2006) em um estudo 

com trabalhadores administrativos obtiveram resultados que mostraram, 

independentemente de outras características, quanto melhor a qualidade da saúde 

física e mental, melhor a condição da capacidade para o trabalho, evidenciando a 

relevância de abordar a saúde em sua integralidade nos ambientes de trabalho.  
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Analisando os dados obtidos podemos afirmar que o estado de saúde dos 

profissionais é considerado bom, pois não há nenhum domínio com pontuação menor 

que 50.  

A correlação entre IHS-Del-Prette e SF-36, mostra que ambos instrumentos 

tem uma correlação positiva entre Aspecto Social (SF-36) com Fator 1 – 

Enfrentamento e Auto-afirmação com risco (IHS), com valor de -64,9% e com o Fator 

3 - Conversação e desenvoltura social (IHS). 

Com estes resultados podemos entender que este THS para o atendimento ao 

cliente, se propôs a cumprir os objetivos propostos. Através da correlação de 

Spermean, pode se observar que domínios semelhantes de instrumentos diferentes 

se correlacionaram positivamente, resultando em uma correlação boa e ótima. O 

domínio Aspecto Social (SF-36), tem entre seus itens a integração de vivências 

sociais, e o F1 – Enfrentamento e Auto-afirmação com risco (IHS) apresenta itens de 

desenvoltura social, principalmente na apresentação de comportamentos assertivos, 

e o F3- Conversação e desenvoltura social aborda as vivências sociais. Os resultados 

mostraram mais significância estatística no momento pós-intervenção, onde os 

participantes já haviam se submetido ao THS para atendimento ao cliente. 

 

 

3.6.3 Promoção a Saúde e Habilidades Sociais - A importância das HS no 

contexto de trabalho como estratégia de promoção a saúde 

 

 

Os resultados apresentados até o presente momento, se refere a uma amostra 

não clínica, Habilidosa Socialmente (IHS-Del-Prette) e. Saudável (SF-36), tanto nas 

avaliações pré-intervenção quanto na pós-intervenção. Um fator importante é que 

houve aumento nas médias do IHS-Del-Prette, com relevância estatística. Os 

participantes ampliaram seus repertórios em HS, ofertando mais qualidade de vida 

para os trabalhadores, potencializando suas capacidades de lidar com estresses do 

trabalho, melhorando suas relações interpessoais, contribuindo para um 

funcionamento social positivo. Dentro de uma perspectiva de promoção a saúde, com 

foco na saúde e não da doença, podemos defender que este estudo se harmoniza 

com tantos outros que mostram a importância de HS como fator de proteção e 

prevenção (MURTA, 2007; BOLSONI E MATURANO, 2008; ABREU et al., 2015,2016; 
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DEL PRETTE et al., 2015). Em uma revisão da literatura sobre programas de 

prevenção em saúde mental no Brasil, Abreu et al. (2016) identificaram 25 artigos que 

relatavam 42 tipos de intervenção. As HS representavam “41,19%” da frequência total 

das intervenções promovidas. Quanto às características dos estudos, nota-se a 

predominância de intervenções em grupo, de longa duração, baseadas no modelo 

teórico comportamental e cognitivo-comportamental, focadas na promoção de HS. Um 

dos problemas apontados é que estes estudos não se denominavam como 

preventivos.  

A literatura tem sugerido a associação de déficits em habilidade sociais a 

quadros fobia social, ao consumo de maconha, de bebidas alcoólicas e ao início do 

uso de tabaco (CABALLO, 2003; WAGNER; OLIVEIRA, 2007, 2009). Horta et al. 

(2016), em um estudo com uma amostra conveniência 519 sujeitos usuários de crack, 

revela que 52,8% dos entrevistados possuíam escores deficitários em HS. Neste 

estudo se mostrou a importância de incluir a avaliação em HS nos programas de 

atendimento ao usuário de crack, e que o maior repertório de HS amplia a rede de 

apoio, aspecto importante no tratamento desses usuários. Com isso, a promoção de 

HS em mostras não clínicas podem ser uma estratégia de promoção a saúde, focando 

a psicoeducação. 

Os resultados desse estudo demonstram que o THS é uma estratégia em 

promoção a saúde, pois há evidências que fatores de risco para a saúde mental são 

habilidades sociais pobres, estilo de enfretamento negativo, baixa autoestima, baixa 

eficácia, entre outros. Já entre os fatores de proteção a saúde mental, esta 

intimamente ligado a um repertório diversificado de HS, autoestima, educação, 

práticas parentais saudáveis (ABREU et al., 2015, DEL PRETTE et al., 2015). Del 

Prette e Del Prette (2015), mostram o THS é uma intervenção em saúde mental e que 

ter um bom repertório esta ligado ao sucesso profissional.  

Neste cenário as HS, quando realizadas dentro da perspectiva educativa, de 

empoderamento do sujeito podemos antecipar adoecimentos e promover bem-estar 

aos sujeitos. Segundo Andrade (2015) o empoderamento em promoção a saúde 

acontece quando os sujeitos estão em relação uns com os outros, em agenciamentos, 

em encontros de manifestações de potências de subjetividades.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho foi constituído a partir da seguinte questão: será o treinamento 

em habilidades sociais uma ferramenta de promoção da saúde? Assim, desenhamos 

a presente pesquisa com o propósito de responder esta preocupação. Tomamos 

sujeitos profissionais responsáveis pelo atendimento ao cliente de uma instituição 

educacional e oferecemos um treinamento em habilidades sociais. Analisamos os 

escores de habilidades sociais antes e depois do treinamento, afim de saber se houve 

melhoras nesses dados. Em caso de aumento destes, o treinamento seria 

considerado uma ferramenta auxiliadora na promoção da saúde, visto que geraria 

melhora na qualidade de vida e contribuiria na construção de ambientes de trabalho 

saudáveis. 

Com o objetivo de avaliar a efetividade de um programa de treinamento de 

habilidades sociais em profissionais de atendimento ao cliente relacionando com a 

qualidade de vida, os resultados deste estudo mostraram que, após um treinamento 

de habilidades sociais, a participação no grupo levou a um aumento dos escores de 

HS assim como tiveram escores altos na avaliação de qualidade de vida. Portanto, a 

hipótese foi confirmada, indicando que há eficácia e efetividade do treinamento de HS 

para o profissional de atendimento ao cliente. 

Consideramos que, as medidas pós-treinamento foram superiores as medidas 

pré-treinamento. Logo, a prática de treinamento de HS para o atendimento ao cliente, 

seguindo os parâmetros descritos nesta pesquisa, pôde ser considerada uma prática 

promotora de saúde.  

A saúde do trabalhador é influenciada por diversos fatores sociais, econômicos, 

políticos, biológicos e psicológicos. Coube aqui neste estudo focalizar um desses 

aspectos, o que não diminui a importância de todos os outros. Conforme revisão da 

literatura as HS são comportamentos sociais requeridos ao longo da vida. Ter HS 

contribui para a qualidade de vida, além de ser um fator de proteção em saúde mental.  

Muitos avanços em relação a saúde do trabalhador foram conquistados ao 

longo das últimas décadas. Especialmente no Brasil há uma política de saúde do 

trabalhador que oferta um espoco de ações para a massa producente e tem como um 

dos objetivos a melhoria da qualidade de vida, a realização pessoal e social dos 

trabalhadores, sem gerar prejuízo para sua saúde, integridade física e mental. 
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Entretanto, é sabido que ainda faltam programas preventivos e de promoção da saúde 

que tenham a função de proteger a saúde mental destes trabalhadores. 

Este estudo mostrou que o THS foi uma ferramenta importante que pôde de 

fortalecer repertórios pouco elaborados a muito elaborados no ambiente de trabalho. 

Ele pôde contribuir para que o profissional realize um melhor atendimento ao cliente, 

mas também ajudar no desenvolvimento de relações saudáveis entre os profissionais, 

contribuindo assim, para construção de ambiente de trabalho saudável. Estar em um 

ambiente hostil, com problemas entre equipes, com problemas com chefias não é 

benéfico, e pode acarretar riscos à saúde ocupacional. Os programas de THS para o 

ambiente de trabalho podem contribuir para o fortalecimento do sujeito em suas 

atividades, ampliando seu repertório e ofertando diversas soluções para os desafios 

sociais do trabalho, sendo estes ganhos passíveis de generalização, se estendendo 

outras esferas da vida.  

Com este cenário, vemos uma intervenção de promoção a saúde, e 

consequente empoderamento dos indivíduos pois ampliaram o repertório de 

habilidades sociais, através das técnicas de exposição dialogada da modelação, a 

significância das HS aprendidas e os aumento das médias depois da intervenção. 

Diante desses ganhos, o foco desta pesquisa foi a análise quantitativa dos 

dados, que mostrou o êxito da intervenção. Como recomendação de continuidade à 

outros estudos futuros sobre a temática, sugere-se a inclusão da abordagem 

qualitativa dos dados inerentes ao treinamento, afim de enriquecer os dados 

coletados.  

Ainda no campo de recomendações para estudos posteriores, o Questionário 

de Qualidade de Vida SF-36 foi aplicado pós treinamento, sugere-se sua aplicação 

pré-treinamento e pós-treinamento, pois permitem comparar estes dados e contribuir 

na verificação do impacto nos domínios dos aspectos sociais, aspectos emocionais e 

saúde mental após a intervenção. 

Compete aqui considerar uma limitação deste estudo: o tamanho da amostra, 

considerada pequena, o que não nos permite fazer generalizações. Sugere-se que 

próximos estudos possam comtemplar estas questões.  

Finalizando, pode-se afirmar que este trabalho respeitou as orientações 

teóricas balizadoras no que diz respeito à efetividade de um programa em THS, quais 

sejam, a execução de seus objetivos, seu método, além dos materiais e 

procedimentos. A condução do programa deste estudo usou procedimentos de 
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reforçamento, feedback positivo associado a modeleção, ensaios comportamentais e 

o seguimento do planejamento de todas as sessões conforme o que se havia 

proposto. Este respeito aos referenciais teóricos foi fundamental para a consolidação 

do trabalho. 

Deste modo, considera-se os resultados deste estudo, em relação aos ganhos 

obtidos por parte dos participantes, que a hipótese foi corroborada. Assim, no caso 

particular deste estudo, o treinamento foi uma ferramenta fomentadora da promoção 

da saúde, pois influencia na qualidade de vida dos sujeitos e contribuiu na construção 

de um ambiente de trabalho saudável. 
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APÊNDICE A 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (duas vias) 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário a participar da pesquisa 

“TREINAMENTO EM HABILIDADES SOCIAIS, QUALIDADE DE VIDA EM 

PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE”, de responsabilidade da 

pesquisadora Patrícia Ramos Branco orientada pela Profa. Dra. Elisabete Agrela de 

Andrade. 

O objetivo deste estudo é avaliar a efetividade de um programa de treinamento de 

habilidades sociais em profissionais de atendimento ao cliente. A sua participação na 

pesquisa ocorrerá da seguinte forma participar das 10 sessões de treinamentos sobre 

habilidades sociais, que ocorrerão no período de 1 mês, sendo 3 encontros semanais, 

onde serão aplicados três instrumentos de coleta: a) Questionário sócio demográfico; 

b) Inventário de Habilidades Sociais – IHS-Del-Prette (antes e depois do treinamento) 

e c) Versão Brasileira do questionário de qualidade de vida SF-36. 

Existe um desconforto e risco mínimo para você que se submeter à coleta de dados, 

considerando que você poderá compartilhar informações particulares ao tratar de 

determinados assuntos como: expressar opiniões e sentimentos, falar em público, 

mediação de conflitos. Sendo que este se justifica pelo benefício de geração de 

informações confiáveis sobre o objeto de estudo, além da possibilidade de conhecer 

sobre habilidades importantes para o relacionamento no atendimento ao cliente, 

habilidades sociais para o bom relacionamento no trabalho e possibilidade destas 

possam orientar melhorias nos serviços. Se em algum momento você sentir 

desconforto durante qualquer parte do treinamento, você poderá receber acolhimento 

psicológico por parte da pesquisadora de forma individual.  

Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você 

é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade.  

Os pesquisadores envolvidos irão tratar a sua identidade com padrões profissionais 

de sigilo, sendo que seus dados permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material 

que indique a sua participação não será liberado sem sua permissão. Você não será 

identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma cópia 
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deste consentimento e todos outros materiais referentes a este trabalho serão 

arquivados na universidade. 

Você poderá ter acesso aos seus dados em qualquer etapa do estudo. A participação 

no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma 

compensação financeira. 

Caso você tenha dúvidas sobre o comportamento dos pesquisadores ou sobre as 

mudanças ocorridas na pesquisa que não constam neste termo e caso se considera 

prejudicado (a) na sua dignidade e autonomia, você pode entrar em contato com o 

comitê de ética. O treinamento se dividirá da seguinte forma: 

Cronograma do treinamento de Habilidades Sociais para atendimento ao cliente 

Sessão  Tema Data Horário 

1. Ambientação, explicação do treinamento e aplicação dos 

questionários (a) Questionário sociodemográfico; b) Inventário 

de Habilidades Sociais – IHS-Del-Prette  e c) Versão Brasileira 

do questionário de qualidade de vida SF-36). 

  

2. Expressando e ouvir opiniões.   

3. Falar em Público.   

4. Resolvendo Problemas.   

5.  Tomada de decisão.   

6.  Mediação de conflitos.   

7. Assertividade.   

8. Trabalho em equipe.   

9. Feedback .   

10. Avaliação Fina e aplicação dos instrumentos: Inventário de 

Habilidades Sociais – IHS-Del-Prette e  Versão Brasileira do 

questionário de qualidade de vida SF-36). 

  

 

DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE 

Declaro que fui informado dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar 

novas informações. 

A professora orientadora Dra. Elisabete Agrela certifica que todos os dados desta 

pesquisa serão confidenciais. 
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Em caso de dúvida poderei chamar a pesquisadora Patrícia Ramos Branco, tel. 11 

982065693 ou por correio eletrônico patrícia.branco77@gmail.com ou também posso 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Adventista de São 

Paulo – CEP/UNASP, pelo telefone (11) 2128-6230, situado Estrada de Itapecerica, 

5859, CEP 05858-001. 

Declaro que concordo em participar deste estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer 

minhas dúvidas.  

 

___________  (local),  ___/____/______   

 

Nome do (a) participante: _____________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________ 

 

Nome da pesquisadora: Patrícia Ramos Branco 

Assinatura: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:patrícia.branco77@gmail.com
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APÊNDICE B 

 

Programa de Treinamento em Habilidades Sociais 

Sessão 1 Ambientação e aplicação dos questionários 

(DEL PRETTE E DEL PRETTE, 2011B). 

 

Objetivo Conteúdo  Método Recursos Tempo 

Apresentação 
do treinamento 
e terapeuta. 

Apresentação, 
boas vindas. 
 
 

Exposição oral 
 
 

Multimídia 05 

Exposição das 
regras e 
contrato 

-Sigilo 
-Horário 
-Cronograma 
-Termo de 
consentimento 
livre e 
esclarecido. 
-Dúvidas 
 
 

Exposição oral ------ 15 

Aplicação do 
Inventário de 
IHS-Del-Prette 
e Questionário 
Sociodemográf
ico. 
 
 
 
 
 

-Apresentação 
do instrumento 
e explicação 
sobre a folha 
de respostas 
 
 
-Questionário 
Sociodemográf
ico 
 
 
 

Questionários Multimídia 40 

Apresentação 
dos colegas 

Conhecer os 
participantes 
do grupo 

Dinâmica de 
encerramento: 
apresentando 
3 qualidades 
do meu colega. 

----- 10 

Entrega do 
cronograma e 
encerramento 

  -Cronograma 
escrito e por e-
mail. 

05 
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Sessão 2 
Expressar e ouvir opiniões 

(DEL PRETTE E DEL PRETTE, 2011B; BOLSONI-SILVA, 2009) 

 

Objetivo Conteúdo  Método Recursos Tempo 

Apresentação 
dos conteúdos 
da sessão. 

 Apresentação 
do 
cronograma 
da sessão 

Exposição 
dialogada 

Multimídia 10 

Propiciar 
condições para 
que o grupo: 1. 
Opine sobre o 
tema, 
2.Entre em 
contato com o 
conteúdo do 
texto 
“Expressar e 
ouvir opiniões”. 
 

Apresentação 
do texto:  
 
“Expressar e 
ouvir 
opiniões”. 

Leitura 
 
 
Discussão com 
perguntas 
direcionadas. 
 
 

Texto impresso 40 

Contribuir para 
: Identificar 
dificuldades na 
expressão 
verbal e 
corporal 

Fala e atuação 
dos 
participantes 

Role Playing e 
discussão 

 20 

Tarefa de casa Porque 
devemos nos 
expressar 
 
 
 
 

Relato escrito 
de experiência 

Ficha de relato 10 

Avaliação Avaliação oral 
pelos 
participantes 

-Questionário  10 
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Sessão 3 
Falar em público 

(DEL PRETTE E DEL PRETTE, 2011B). 

 

Objetivo Conteúdo  Método Recursos Tempo 

Apresentação 
dos conteúdos 
da sessão. 

Apresentação 
do cronograma 
da sessão 

Exposição 
dialogada 

Multimídia 10 

Verificar a 
atividade 
proposta de 
tarefa de casa  
 
Levantar 
expectativas e 
dificuldades  
 
 
Criar 
condições para 
a discussão do 
tema e 
identificar 
dificuldades e 
facilidades de 
falar em 
público 

Relato trazido 
pelos 
participantes 
 
 
Habilidades de 
expressão em 
público 
 
 
Expressão, 
conteúdo, 
autocontrole 

Exposição 
dialogada 
 
 
 
Exposição oral e 
discussão 
 
 
 
Role Playing 

- 
 
 
 
 
Multimídia 
 
 
 
 
Texto 

60 

Encerramento Avaliação oral Pedir avaliação 
da sessão e do 
terapeuta 

Avaliação 
dialogada 

05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

 

Sessão 4 
Resolvendo Problemas 

(DEL PRETTE E DEL PRETTE, 2011B). 

 
 

Objetivo Conteúdo  Método Recursos Tempo 

Apresentação 
dos conteúdos 
da sessão. 

Cronograma  Exposição oral Multimídia 5 

Introduzir o 
tema 
 
 
Apresentar as 
Habilidades 
Socias de 
comunicação  
 
 
 
Ampliar o 
repertório 
Resolução de 
problemas 
 
 

Problemas nas 
Organizações 
 
 
Fazer e 
responder 
perguntas,  
Feedbacks 
necessários 
 
 
Habilidade 
para a escuta, 
diminuindo a 
ansiedade do 
receptor. 
Buscando a 
solução. 

Exposição Oral 
 
 
 
Role Playing 
 
 
 
 
 
 
Modelação 
Técnica de 
relaxamento. 
Técnicas de 
Resolução de 
problemas. 
 
 
 

Multimídia 
 
 
 
Vídeo  
 
 
 
 
 
 
 

60 

Tarefa de casa 
em dupla 
 
 

Registro de 
situação de 
problemática 
da semana e a 
solução 
encontrada 
 
 
 
 

Análise 
Funcional 

Exposição oral 10 

Encerramento Avaliação oral 
da sessão 

Avaliação 
dialogada 

 10 
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Sessão 5 
Tomada de decisões 

(DEL PRETTE E DEL PRETTE, 2011B) 

 

Objetivo Conteúdo  Método Recursos Tempo 

Apresentação 
dos conteúdos 
da sessão. 

Cronograma  Exposição oral Multimídia 5 

Verificar tarefa 
de casa da 
sessão 
anterior. 

Relato trazido 
pelos 
participantes  

Exposição 
dialogada 

Multimídia 
 

40 

Introdução ao 
tema: Tomada 
de decisões. 

Tomada de 
decisão e 
alinhamento 
com a chefia 
 
 
 
 

Descrição das 
situações de 
tomada de 
decisão e 
discussão. 

Filme – partes 
do filme o 
Diabo veste 
Prada. 

30 

Tarefa de casa Registro de 
situação 
semanal onde 
agiram e 
tomaram 
decisões 

Relato escrito Ficha de tarefa 10 

Entrega do 
cronograma e 
encerramento 

 -Questionário -Cronograma 
escrito e por e-
mail 

10 
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Sessão 6 
Mediar conflitos 

(DEL PRETTE E DEL PRETTE, 2011B). 

 

Objetivo Conteúdo  Método Recursos Tempo 

Apresentação 

dos conteúdos 

da sessão e 

apresentar 

tarefa de casa. 

Cronograma  e 

tarefa de casa 

Exposição oral Multimídia 20 

Apresentar 

pontos 

importantes na 

resolução dos 

conflitos 

 

Incentivar a 

resolver 

problemas 

 

 

Criar 

condições para 

a discussão do 

tema e 

identificar 

dificuldades e 

facilidades 

Fatores 

pessoais que 

geram conflitos 

 

 

 

O tempo e os 

conflitos no 

ambiente de 

trabalho 

 

Criando 

soluções para 

situações 

corriqueiras 

 

 

 

Exposição oral 

 

 

 

 

 

Discussão 

entre 

participantes 

 

 

Apresentação 

de uma 

vivência de um 

caso real de 

um participante 

que é comum 

acontecer.  

 

Multimídia 

 

 

 

 

 

Perguntas 

abertas 

 

 

 

 

 

60 

Tarefa de casa Qual o maior 

conflito vivido e 

como foi 

resolvido 

Análise 

funcional 

Ficha de tarefa 10 

Entrega do 

cronograma e 

encerramento 

-Avaliação 

escrita 

-Questionário -Cronograma 

escrito e por e-

mail 

10 
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Sessão 7 
Assertividade 

(BOLSONI-SILVA, 2009) 

 

Objetivo Conteúdo  Método Recursos Tempo 

Apresentação 
dos conteúdos 
da sessão. 

Cronograma  Exposição oral Multimídia 5 

Verificar 
proposta de 
tarefa de casa 
 
Levantar 
expectativas e 
dificuldades 
 
 

Relato trazido 
pelos 
participantes 
 
Comportament
o Assertivo, 
Passivo e 
Agressivo 
 

Exposição oral 
 
 
 
Filme  
 
 
 

Multimídia 
 
 
 
Vídeo 

40 

Vivenciar o 
conteúdo e 
discutir sobre o 
tema 

Comportament
os habilidosos, 
não 
habilidosos 

 
 
Role playing 

Textos 
impressos 

30 

Tarefa de casa Leitura de 
texto 
 
 
 

Questões 
fornecidas pelo 
terapeuta 

Fichas de 
tarefas 

05 

Encerramento Avaliação oral Perguntas 
dialogadas 

 10 
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Sessão 8 
Trabalho em equipe 

(BOLSONI-SILVA, 2009) 

 

Objetivo Conteúdo  Método Recursos Tempo 

Apresentação 
dos conteúdos 
da sessão. 

Cronograma  Exposição oral Multimídia 5 

Introduzir o 
tema 
 
 

A importância 
do trabalho em 
equipe 
 
 

Exposição oral 
e discussão 
dialogada 
 
 

Dinâmica: 
construa um 
objeto que não 
existe 
 
 

30 

Mostrar a 
importância do 
trabalho em 
equipe 

Barreiras e 
facilitadores 
para o trabalho 
em equipe 
 
 
 
 

Exposição Oral  30 

Encerramento -Avaliação oral 
da sessão 

Perguntas 
abertas 

 10 
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Sessão 9 
Feedback 

(BOLSONI-SILVA, 2009) 

 

Objetivo Conteúdo  Método Recursos Tempo 

Apresentação 
dos conteúdos 
da sessão. 

Cronograma  Exposição oral Multimídia 5 

Sensibilizar 
para o tema 
dar e receber 
feedbacks 

Apresentação 
conceitual 

Exposição 
dialogada 

Multimídia 40 

Levantado 
Expectativa 

Cópias do 
texto resumo 
sobre o tema 
 
 
 
 

Exposição 
dialogada 
 
 
Role Playing 

Textos, 
músicas 

0 

Entrega do 
cronograma e 
encerramento 

-Avaliação 
escrita 

-Questionário -Cronograma 
escrito e por e-
mail 

10 
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Sessão 10 
Encerramento 

 

Objetivo Conteúdo  Método Recursos Tempo 

Apresentação 
dos conteúdos 
da sessão. 

Cronograma  Exposição oral Multimídia 5 

Apresentação 
resumida de 
todas as 
sessões 

Resumo dos 
conteúdos 
trabalhados 

Exposição oral Multimídia 30 

Criar 
condições de 
análise 
funcional 

Relado trazido 
pelos 
participantes 
 
 
 
 

Exposição oral Multimídia 40 

Avaliação -Inventários e 
Questionários 

-Questionário 
 

 10 

Encerramento Feedback Exposição 
dialogada 
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APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 
 

1-Nome:________________________________________________________ 

2 - Sexo: ( ) F ( ) M 

3 - Idade: ___________________ 

4 - Qual seu nível de escolaridade? 

( ) Fundamental incompleto (fiz até _____ série) ( ) Fundamental completo 

( ) Ensino médio incompleto ( ) Ensino médio completo 

( ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino superior completo 

( ) Pós-graduação incompleta ( ) Pós-graduação completa 

5- Qual seu estado civil? 

( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Divorciado ( ) Viúvo ( ) Outros. Qual? _____________ 

6- Qual sua profissão? 

___________________________________________________ 

7 - Qual a sua renda mensal de sua família, aproximadamente? 

( ) 1 salário mínimo ( ) 2 a 3 salários mínimos 

( ) Até 5 salários mínimos ( ) 5 a 10 salários mínimos 

( ) Mais de 10 salários mínimos ( ) Mais de 20 salários mínimos 

8 - Com quem você mora? 

( ) esposo ( ) filhos ( ) família (esposo(a) e filhos) 

( ) outros parentes ( ) sozinho. 

9- Quanto tempo que você esta na sua empresa atual?  

( ) menos que 5 anos   ( )mais que 10 anos  ( ) mais de 15 anos ( ) mais de 20 anos 
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ANEXO A 

Inventário de Habilidades Sociais- IHS-Del-Prette. 

(EXEMPLO) 

Instruções 

   

Leia atentamente um dos itens que se seguem. Cada um deles apresenta uma ação 

ou sentimento (parte grifada) diante de uma situação dada (parte não grifada). Avalie 

a frequência com que você̂ age ou se sente tal como descrito no item. 

RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES. Se uma dessas situações nunca lhe ocorreu, 

responda como se estivesse ocorrido, considerando o seu possiv́el comportamento. 

  

NA FOLHA DE RESPOSTAS, assinale, para cada um dos itens, um X no quadrinho 

que melhor indica a frequência com que você̂ apresenta a reação sugerida, 

considerando um total de 10 vezes em que poderia se encontrar na situação descrita 

no item. 

    

Utilize a seguinte legenda:    

 NUNCA OU RARAMENTE (em cada 10 situações desse tipo, reajo dessa 

forma no máximo 2 vezes) 

 COM POUCA FREQÜÊNCIA (em cada 10 situações desse tipo, reajo dessa 

forma 3 a 4 vezes)    

 COM REGULAR FREQÜÊNCIA (em cada 10 situações desse tipo, reajo dessa 

forma 5 A 6 vezes) 

 MUITO FREQUENTEMENTE (em cada 10 situações desse tipo, reajo dessa 

forma 7 A 8 vezes) 

 SEMPRE OU QUASE SEMPRE (em cada 10 situações desse tipo, reajo dessa 

forma 9 a 10 vezes)   

  

 É IMPORTANTE QUE VOCÊ RESPONDA TODAS AS QUESTÕES. 
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1. Em um grupo de pessoas desconhecidas, fico à vontade, conversando 

naturalmente. 

2. Quando um de meus familiares (pais, irmãos mais velhos ou conjugue) insiste 

em dizer o que eu devo fazer, contrariado o que penso, acabo aceitando para 

evitar problemas. 

3. Ao ser elogiado(a) sinceramente por alguém, respondo-lhe agradecendo. 

4. Em uma conversação, se uma pessoa me interrompe, solicito que aguarde até 

eu encerrar o que estava dizendo. 

5. Quando um(a) amigo(a) a quem emprestei dinheiro, esquece de me devolver 

encontro um jeito de lembrá-lo(a). 

6. Quando alguéḿ faz algo que eu acho bom, mesmo que não seja diretamente 

a mim, faco menção a isso, elogiando-o(a) na primeira oportunidade. 

7. Ao sentir desejo de conhecer alguém a quem não fui apresentado(a), eu 

mesmo(a) me apresento a essa pessoa. 

8. Mesmo junto a conhecidos da escola ou trabalho, encontro dificuldade em 

participar da conversação (“enturmar”). 

9. Evito fazer exposições ou palestras a pessoas desconhecidas. 

10. Em minha casa, expresso sentimentos de carinho através de palavras e gestos 

a meus familiares. 

11. Em uma sala de aula ou reunião, se o professor ou dirigente faz uma afirmação 

incorreta, eu exponho meu ponto de vista. 

12. Se estou interessado(a) em uma pessoa para relacionamento sexual, consigo 

abordá-la para iniciar conversação. 

13. Em meu trabalho ou em minha escola, se alguém me fez um elogio, fico 

encabulado(a) sem saber o que dizer. 

14. Faço exposição (por exemplo, palestras) em sala de aula ou no trabalho, 

quando sou indicado(a). 

15. Quando um familiar me critica injustamente, expresso meu aborrecimento 

diretamente a ele.   

16. Em um grupo de pessoas conhecidas, se não concordo com a maioria, 

expresso verbalmente minha discordância. 
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17. .............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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ANEXO B 

 

Versão Brasileira do questionário de qualidade de vida SF-36 

 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos 

manterão informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas 

atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a resposta como 

indicado. Caso você esteja inseguro ou em dúvida em como responder, por favor, 

tente responder o melhor que puder. 

1. Em geral, você diria que sua saúde é: 

(circule uma) 

         Excelente       Muito boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

2. Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora? 

(circule uma) 

Muito 

melhor 

Um pouco 

melhor 

Quase a 

mesma 

Um pouco 

pior 

   Muito 

pior 

1         2      3        4 5 

 

3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante 

um dia comum. Devido a sua saúde, você teria dificuldade para fazer essas 

atividades? Neste caso, quanto? 

(circule um número em cada linha) 

Atividades 

Sim 

dificulta 

muito 

Sim 

dificulta 

um pouco 

Não 

dificulta de 

modo 

algum 

a. Atividades vigorosas, que 

exigem muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos 

1 2 3 
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b. Atividades moderadas, tais 

como mover uma mesa, passar 

aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa 

1 2 3 

c. Levantar ou carregar 

mantimentos 
1 2 3 

d. Subir vários lances de escada 1 2 3 

e. Subir um lance de escada 1 2 3 

f. Curvar-se, ajoelhar-se ou 

dobrar-se 
1 2 3 

g. Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h. Andar vários quarteirões 1 2 3 

i. Andar um quarteirão 1 2 3 

j. Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4.Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o 

seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, como consequência de sua 

saúde física? 

(circule uma em cada linha) 

 Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que dedicava-se ao 

seu trabalho ou a outras atividades? 
       1        2 

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria?        1        2 

c. Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras 

atividades? 
       1        2 

d. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades 

(p.ex: necessitou de um esforço extra)? 
       1        2 

 

5.Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o 

seu trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema 

emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)? 

(circule uma em cada linha) 

 Sim Não 
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a. Você diminuiu a quantidade de tempo que dedicava-se ao 

seu trabalho ou a outras atividades? 
       1        2 

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria?        1        2 

c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com 

tanto cuidado como geralmente faz? 
       1        2 

 

6.Durante os últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde, física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, 

vizinhos, amigos ou em grupo? 

(circule uma) 

De forma 

nenhuma 
Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

      1 2 3    4 5 

 

7.Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 

(circule uma) 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito Grave 

1         2 3           4  5     6 

 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal 

(incluindo tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa)? 

 

(circule uma) 

De maneira 

alguma 
Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

       1 2 3    4 5 

 

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com 

você durante os últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta 

que mais se aproxime da maneira como você Se sente. Em relação às últimas 4 

semanas. 

 

(circule um número para cada linha) 



 94 

 

 
Todo 

tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma 

boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a. 

Quanto tempo 

você tem se 

sentido cheio de 

vigor, cheio de 

vontade, cheio 

de força? 

1 2 3 4 5 6 

b. 

Quanto tempo 

você tem se 

sentido uma 

pessoa muito 

nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

C. 

Quanto tempo 

você tem se 

sentido tão 

deprimido que 

nada pode 

animá-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d. 

Quanto tempo 

você tem se 

sentido calmo 

ou tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e. 

Quanto tempo 

você tem se 

1 2 3 4 5 6 
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sentido com 

muita energia? 

f. Quanto 

tempo você tem 

se sentido 

desanimado e 

abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g. 

Quanto tempo 

você tem se 

sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h. 

Quanto tempo 

você tem se 

sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i. Quanto 

tempo você tem 

se sentido 

cansado? 

1 2 3 4 5 6 

 

10.Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram com as suas atividade sociais (como visitar 

amigos, parentes, etc.)? 

(circule uma) 

Todo o 

tempo 

A maior parte 

do tempo 

Alguma parte 

do tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

(circule um número em cada linha) 
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Definiti-

vamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei 

A 

maioria 

das 

vezes 

falsa 

Definiti-

vamente 

falsa 

a. Eu 

costumo 

adoecer um 

pouco mais 

facilmente que 

as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b. Eu sou 

tão saudável 

quanto qualquer 

pessoa que eu 

conheço 

1 2 3 4 5 

c. Eu 

acho que a 

minha saúde vai 

piorar 

1 2 3 4 5 

d. Minha 

saúde é 

excelente 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 


