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Anexo 1.1 – Quadro de registo de observações (notas de campo) 

 

SEMANA/MÊS/ANO REGISTOS OBSERVAÇÕES 

 

Semana de 15 a 18 de 

setembro de 2014 
 
 
 
 

 

o No primeiro dia fui recebida pela pessoa responsável pela Consultoria 

(“Consultant”), que mostrou-me a empresa e os colegas presentes. A 

empresa é constituída por: uma receção, onde se encontra a pessoa 

responsável pela Consultoria; duas salas da direção, onde trabalham as 

Sócias Gerentes (“Partner”), uma sala destinada ao trabalho de dois 

Séniors Consultant’s, de uma Consultant e de uma estagiária; duas salas de 

reuniões; uma sala de formação; uma biblioteca/espaço de lazer; COPA e 

WC’s. 

 

o Uma vez que quando cheguei à empresa ainda não estava presente a minha 

orientadora, ou seja, uma das Sócias Gerentes, foi-me indicado que 

trabalharia junto da pessoa responsável pela Consultoria na receção, na 

medida em que seria o local mais apropriado para captar as informações e 

trabalhar questões relacionadas com o meu tema de investigação. Assim 

disponibilizaram-me um computador e criaram-me uma conta de e-mail, 

com o intuito de puder comunicar eletronicamente com os outros membros 

da equipa. 

 

o A primeira tarefa que me foi atribuída consistiu na construção de uma base 

de dados que tinha como objetivo analisar a concorrência/mercado interno. 

Neste sentido, foi-me sugerido que consulta-se o site da empresa, com o fim 

 

o Os primeiros dias foram de conhecimento e 

descoberta, apesar de já um pouco do contexto 

da empresa em termos teóricos, desconhecia-o 

em situação real. 

 

 

o Notei um grande empenho dos trabalhadores 

no desempenho da sua atividade, em termos de 

comunicação as pessoas deslocam-se ao lugar 

umas das outras, ou telefonam sempre de uma 

forma informal. 

 

 

o Todos os dias as Sócias-Gerentes pedem a toda 

a equipa que pesquisem através do Google as 

palavras “Formação de Formadores”; 

”Consultoria e e-learning”; “DGERT” e 

“Gestão da Formação” e cliquem no site da B-

Training com objetivo que este tenha mais 

visualizações na internet (marketing 

eletrónico). 
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de conhecer os cursos que a empresa disponibiliza, sendo estes: Formação 

Pedagógica Inicial de Formadores (presencial ou b-learning); E-tutor: 

Especialização Pedagógica em e-learning; Certificação de Entidades 

Formadoras; Master em Gestão da Formação e-learning; Gestão da 

formação (presencial ou b-learning); Formação Avançada de Formadores. 

Após a análise de cada curso, pesquisei através do Google empresas com 

cursos semelhantes aos da B-Training, e no excel, por curso construi uma 

tabela que comparasse: preços, horas da duração, localidade da frequência 

do curso, entre outras informações relevantes. 

 

o No segundo dia, após a conclusão da primeira tarefa, a Sócia-Gerente 

responsável por mim na instituição, solicitou-me que construísse uma base 

de dados com editoras que estariam interessadas a desenvolver uma parceria 

com a B-Training, com o fim de editar um livro com os cursos que esta 

dispõe e cruzar com a literatura existente no âmbito da formação. Deste 

modo, numa primeira fase procurei editoras que publicaram obrar sobre a 

temática de “Formação Pedagógica Inicial de Formadores” e “Gestão da 

Formação”, isto é, publicações que estavam diretamente associadas às 

temáticas dos cursos. Já, numa segunda fase, pesquisei editoras que 

publicaram obras de interesse no âmbito da temática da formação, o que as 

torna possíveis editoras a contactar. 

 

o No terceiro dia, quando cheguei à empresa foi-me comunicado que dia 19 

de Setembro iria começar um Curso de Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores em regime b-learning com o código BL32. Neste sentido, fui 

encarregada a organizar os dossier’s dos formandos e o dossier técnico-
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pedagógico, desde à sua conceção, impressão e organização. O dossier 

técnico-pedagógico consiste num dossier que apresenta todas as informação 

da formação a qual é destinado, possuindo: a identificação da equipa 

formativa, itinerário das atividades; cronograma da formação; regulamento; 

programa do curso; sumários; ocorrências e justificações; manual da 

plataforma VLC (Virtual Learning Center); Contrato da formação 

profissional; e, questionários da avaliação da qualidade da formação em 

geral e dos respetivos módulos, destinado aos formandos e formadores.   

 

o Outra tarefa paralela que executei foi ir aos CTT entregar cartas e 

encomendas destinada a clientes e parceiros. 
  

Semana de 22 a 25 de 

setembro de 2014 

 

o No início desta semana, foi-me solicitado formular questões frequentes 

(FAQ’s) sobre o Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, 

com o fim de abrir uma nova página no site da B-Training,Consulting. Estas 

questões frequentes irão permitir que quem consulte o site tenha 

possibilidade de ter mais conhecimento do curso em questão, tirar algumas 

dúvidas frequentes e conhecer quais as particularidades em escolher a B-

Training, Consulting como identidade de formação neste âmbito. Para a 

realização das FAQ’s tive em consideração o “Referencial de Formação 

Pedagógica Inicial de Formadores” do IEFP e outros sites de empresas 

concorrentes. Após uma análise cuidadosa por parte de uma das Sócias-

Gerentes e das alterações necessárias, procedeu-se ao envio das FAQ’s para 

a entidade informática que trata da manutenção do site.  

 

 

o Uma tarefa que também executei foi a 

preparação da sala de reuniões. É importante 

que as instalações da empresa estejam 

adaptadas ao tipo de reunião que irá ocorrer e 

às expectativas dos clientes, com o fim de 

melhorar a imagem da instituição aos olhos do 

resto da empresa. 

 

o Nesta semana apercebi-me que se encontra a 

realizar nas instalações uma formação do 

Curso de Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores.  
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o Ainda nesta semana, comecei por contabilizar como os formandos tem 

conhecimento da B-Training,Consulting por curso, ou seja, através das 

fichas de inscrições os formandos são confrontados com uma questão, sendo 

esta: “Como tomou conhecimento da B-Training,Consulting?”, na qual as 

respostas são as seguintes: Já fui/sou cliente da B-Training,Consulting; 

Amigos; Internet; Instituição Empregadora; Outro. Qual?  

 

 

 

 

 

 

o No último dia, foi possível executar uma 

atividade mais lúdica, mas que não 

menosprezei para o meu projeto. Esta 

atividade, em conjunto com uma das 

Consultant e uma das Sócias-Gerente consistiu 

em colar na parede, junto à receção, uma frase 

(“ The best way to predict future is to create 

it” (Peter Drucker). Encarei esta atividade 

como um projeto de coesão, em que qualquer 

membro da equipa é capaz de exercer qualquer 

função, sendo esta simples e menos técnica. 

Deste modo, encaro que a estrutura 

organizacional é pouco elaborada, apesar de 

existir alguma centralidade, apesar de 

reduzida. Também, a nível da temática do 

marketing, esta atividade poderá estar 

associada a uma estratégia de marketing visual, 

uma vez que a imagem da instituição encontra-

se nestes sinais e símbolos visuais que chamam 

a atenção do cliente/consumidor dos serviços 

prestados.  

 

 

 

 

 

 

 

o No início desta semana, terminei a contagem de como os formandos tem 

conhecimento da B-Training, Consulting, até ao presente mês. Neste 

sentido, através da ferramenta do Microsoft Office Excel, fiz uma 

 

o Fui conhecendo aos poucos o ambiente 

organizacional da empresa, através de uma 

observação naturalista tentando captar ao 

máximo tudo o que se passava a meu redor. 
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Semana de 29 de 

setembro a 2 de 

outubro de 2014 

contabilização através de uma tabela com números absolutos e um gráfico 

circular com a percentagem de cada curso em relação aos indicadores 

contabilizados (Já fui/sou cliente da B-Training,Consulting; Amigos; 

Internet; Instituição Empregadora; Outro. Qual?)  

 

o Após o término da tarefa acima referida, solicitaram que fizesse uma revisão 

do glossário que se encontra no site da empresa. Esta revisão consistia 

atualizar informações, assim como fazer alterações no que diz respeito ao 

novo acordo ortográfico.  

 

o Ainda nesta semana, com o intuito de promover a imagem da B-Training, 

Consulting no mercado externo, criei no LinkedIn e no Twitter um perfil 

destinado à empresa. A partir deste momento, tenho a responsabilidade de 

atualizar estas duas redes sociais, com toda atividade desenvolvida pela 

empresa, desde abertura de cursos, publicações de newsletters, notícias 

relevantes na área da formação, entre outros. 

 

 

o É notável que a informação que publicada 

nestas redes sociais por escrito deve ser 

empregue em palavras curtas, vivas. Sempre 

que possível essa mesma informação deve ser 

ilustrado por quadros ou imagens que chame 

atenção dos utilizadores. 

 

 

Semana de 6 a 9 de 

outubro de 2014 

 

o Na presente semana, visto que iria começar um Curso de Formação Inicial 

Pedagógica de Formadores na modalidade b-learning, na empresa 

Nespresso, fui encarregue de preparar os dossiers dos formandos e o dossier 

técnico-pedagógico da respetiva formação. A preparação destes dossiers 

passa pela sua conceção, apesar de existir um modelo-base para todos, mas 

cada formação contém as suas particularidades. Após a sua conceção, 

passou-se à impressão e organização de dezasseis dossiers (quinze dossiers 

dos formandos e um dossier técnico pedagógico). 

 

 

o É sempre visível que as portas das duas sócias-

gerentes estão abertas. 

 

o Existe uma preocupação por parte da empresa 

em satisfazer as necessidades dos potenciais 

clientes, em relação às dúvidas e às 

informações que estes pretendem saber. Ou 

seja, no site da empresa existe uma opção em 

que o potencial cliente pode deixar uma 
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o Como forma de atualizar a plataforma VLC (Virtual Learning Center) mais 

especificamente o curso de Gestão da Formação, procedi à pesquisa de 

notícias relacionadas com a formação profissional, consultoria e recursos 

humanos. Estas notícias têm como propósito tornar a plataforma mais 

interativa com os seus utilizadores, assim como tornar o layout mais 

apelativo. 

 

o Ao longo desta semana, fui atualizando as redes sociais, nomeadamente o 

LinkedIn e o Twitter, com a calendarização dos novos cursos que terão 

abertura no mês de Outubro e Novembro, assim como alguns testemunhos 

relativos ao processo de certificação  da DSQA/DGERT. Estas publicações 

em redes sociais, torna possível promover a imagem da empresa, atrair 

clientes ao informar os serviços que prestam, bem como mostrar ao público-

alvo o grau de satisfação dos atuais clientes.  
 

mensagem com o seu número de telefone e uma 

breve descrição das suas dúvidas, para que, 

assim que possível, uma das Consultant possa 

contactá-lo via telefone. Sempre que existe esse 

contacto telefonicamente com a pessoa 

interessada, é enviado ao potencial cliente 

todas as informações que deseja através de um 

e-mail.  

 

o Também com base nos contactos, é realizado, 

através da ferramenta Microsoft Excel, um 

inventário do número de contactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Com o fim de atingir novos grupos de clientes, a B-Training, Consulting, 

pretende traduzir o seu site para o idioma inglês. Neste sentido, contactei 

várias empresas de formação para saber o orçamento desta atividade. Após 

o contacto com várias empresas, apercebi-me que estas não conseguiam 

extrair os conteúdos do site, sendo necessário que os conteúdos estejam num 

formato editável (Microsoft word, excel, HTML). Solicitei este pedido ao 

serviços informáticos, contudo não seria possível disponibilizarem essa 

informação pois era um processo muito demoroso. Deste modo, fiquei 

encarregue de retirar toda a informação do site para, posteriormente, 
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Semana de 13 a 16 de 

outubro de 2014 

entregar às empresas de tradução. Apesar de não ser uma tarefa rápida, vou 

intercalando com outras atividades ao longo das semanas. 

 

o Novamente, procedi à atualização das redes sociais, havendo como 

novidade particular, a divulgação de um artigo publicado na revista Human, 

com o título “”, redigido por uma das sócias-gerentes da B-Training, 

Consulting. Também, criei uma nova conta no Twitter para uma das Sócias-

Gerentes, com o intuito de promover a empresa e a sua vertente mais 

profissional.  

 

 

 

 

 

Semana de 20 a 23 de 

outubro de 2014 

 

o Durante esta semana, continuei a retirar os conteúdos do site com o fim de 

enviar estes às empresas de tradução.  

 

o Nesta semana os valores dos cursos tinham sido alterados, sendo que me foi 

solicitado realizar uma lista com os valores atuais para, posteriormente, 

enviar à equipa. 

 

o Uma vez que iam iniciar novos cursos, uma das sócias-gerentes pediu para 

realizar a contagem do material que a empresa tinha, nomeadamente, 

canetas, post its, blocos, pastas, entre outros materiais.  

 

o Também esta semana contactei vários hotéis do Porto para saber preços e 

vários requisitos (wifi, garagem, pequeno-almoço incluído), para a noite de 

4 a 5 mês de dezembro, visto que nestes dias as sócias-gerentes vão a um 

evento no Porto sobre Gestão Recursos Humanos  Na sequência dos eventos 
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em que tem participado, a B-Training, Consulting assume-se como Gold 

Partner da 1ª edição do Porto RH Meeting. Neste evento, a B-Training, 

Consulting far-se-á representar com um stand promocional dos seus 

serviços, onde irá especificar fatores que a distinguem na criação de 

soluções inovadoras que permitem apoiar os clientes a antecipar tendências 

e necessidades de mudança. 

 

o  Visto que iria começar um curso de Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores (24 de Outubro), na modalidade b-learning, tive que elaborar 

os documentos para a respetiva formação, assim como tratar da impressão 

dos mesmos (dossier técnico pedagógico e dossiers dos formandos). 

 

 

Semana de 27 a 30 de 

outubro de 2014 

 

o Esta semana dei por terminado a extração dos conteúdos do site e comecei 

a enviar às empresas de tradução com o fim de estas elaborem o orçamento 

da tarefa pretendida. 

 

o Também digitalizei o dossier técnico-pedagógico do Curso de Formação 

Pedagógica Inicial de Formadores para enviar à empresa Nespresso 

(formação intra-empresas).  

 

o Na presente semana, iria começar um Curso de Formação Inicial Pedagógica 

de Formadores na PT, tive que redigir os documentos da formação, bem 

como tratar da sua impressão, nomeadamente o dossier técnico-pedagógico 

e os dossiers dos formandos. Após concluir esta tarefa, foi-me solicitado 

levar estes materiais à sede da PT no Fórum Picoas. 

 

 

o Foi colocado esta semana o logótipo da 

empresa nas janelas para que assim fosse 

possível identificar a empresa do exterior. 
Esta atividade irá contribuir para uma imagem 

positiva da aparência externa, como também irá 

promover a marca da empresa. 
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o No último dia desta semana, elaborei a entrevista a um das sócias-gerentes, 

que tinha como objetivo geral, recolher informação informação pertinente 

para uma caracterização organizacional multifacetada da B-Training, 

Consulting. Esta teve a duração de 32 minutos e realizou-se no gabinete de 

uma das sócias-gerentes, num ambiente calmo e acolhedor. 

 

 

 

Semana de 3 a 7 de 

novembro 

 

o Esta semana tive a responsabilidade de retirar todos os testemunhos do site 

da B-Training, Consulting do Curso Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores, uma vez que estava em construção um novo site especializado 

para este curso. Este site tem como principal objetivo promover um dos 

cursos que mais visibilidade tem a nível do mercado. Ou seja,  pretende-se 

comunicar a todos os (potenciais) clientes um conjunto de especificidades 

inerentes ao curso, bem como dar a possibilidade de contactar com os 

testemunhos dos formandos que fizeram o curso na B-Training, Consulting. 

Ao consultar o novo site é igualmente possível proceder à sua pré-inscrição 

no curso, bem como consultar o programa e o respetivo cronograma de cada 

ação agendada. 

 

o Com o intuito de converter os manuais dos cursos em e-books, foi-me 

solicitado procurar ferramentas que possibilitassem realizar esta 

funcionalidade. 
 

o No dia 10 de Novembro, a B-Training, Consulting irá iniciar a 6ª edição do 

Curso de “Condução de Reuniões” na modalidade b-learning para 

colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Deste modo, 

 

o Durante esta semana, a B-Training, Consulting 

recebeu um potencial fornecedor que foi 

apresentar às sócias-gerentes materiais para a 

divulgação da marca da B-Training, 

Consulting, desde canetas, cartazes, blocos, 

entre outros, importantes para os eventos que a 

empresa participa. Esta preocupação vem no 

sentido de melhorar a aparência dos materiais 

desde o seu design, estilo, utilidade, que 

pautam a imagem que a empresa quer que seja 

transmitida. 

 

o Senti uma grande preocupação por parte das 

sócias-gerentes em relação ao stand 

promocional que a B-Training, Consulting vai 

ter no evento Porto RH Meeting.  
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realizei toda a conceção, impressão e organização do dossier técnico-

pedagógico e dossiers dos formandos do presente curso. 

 

 

 

 

 

Semana de 10 a 13 de 

novembro 

 

o Esta semana recebi todas as propostas de orçamento provenientes das 

empresas de tradução e dos tradutores de conta próprias. Após reunir todos 

os orçamentos, enviei à direção os mesmos, com o fim de internamente 

decidirem quais os serviços que pretendem usufruir neste âmbito. 

 

o No fim desta semana, ficou disponível o novo site especializado no Curso 

de Formação Pedagógica Inicial de Formadores. Neste sentido, foi-me 

solicitado testar o site, ou seja examinar se existia algumas anomalias nas 

suas funcionalidades. Após encontrar algumas anomalias, enviei as mesmas 

ao colega de equipa que estava responsável por esta função. 

 
o Ainda nesta semana, procurei novas notícias a colocar na plataforma Virtual 

Learning Center, mais especificamente no Curso de Gestão da Formação.  

 
o Também fiquei responsável pela encomenda e pelo levantamento dos 

tinteiros para as impressoras existentes na empresa no novo fornecedor que 

contactei, uma vez que os tinteiros originais tinham um valor muito elevado, 

sendo que se optou por tinteiros compatíveis/recicláveis.  

 
o Nas redes sociais (LinkedIn e Twitter) promovi o curso de Formação 

Pedagógica Inicial de Formadores que terá início no dia 17 de Novembro, 

no horário da manhã (laboral), na modalidade presencial (código DL230). 

 

 
 

o Sente-se cada vez mais a necessidade de 

realizar conexões nas redes sociais no âmbito 

dos processos de certificações pela DGERT. 

Ou seja, em conversa com a sócia-gerente, 

mais ligada a essa área ade negócios, esta 

pretende que a B-Training, Consulting 

conecte-se com todas as entidades que sejam 

clientes ou potenciais clientes, com o intuito 

de promover esta área de negócios. 
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o No dia 11 de Novembro, fui assistir à defesa do relatório do projeto de um 

dos elementos da equipa da B-Training, Consulting, no instituto da 

Educação da Universidade de Lisboa. Este projeto foi no âmbito da 

especialização da área de Formação de Adultos e foi desenvolvido na B-

Training,Consulting. Através da apresentação foi percetível compreender 

a formação profissional contínua e a formação a distância, culminando na 

definição e desenvolvimento de um programa de curso de formação em e-

tutoria. 

 
o Visto que o próximo curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores 

irá começar no início da próxima semana, fiquei responsável pela 

conceção e impressão dos respetivos dossiers (Dossier Técnico-

Pedagógico e dossiers dos formandos). 

 

Semana de 17 a 20 de 

novembro 

 

o Nesta semana continuei a pesquisa de ferramentas que possibilitassem a 

criação de e-books. Esta pesquisa não tem sido fácil pois terei que 

encontrar uma ferramenta em que os formatos dos e-books sejam 

compatíveis com o sistema operativo que os formandos utilizam e que as 

ferramentas de leitura sejam gratuitas. Ou seja, os e-books servirão como 

um complemento mais dinâmico dos documentos fornecidos pela empresa 

aos formandos. 

 

o Esta semana fui acumulando algumas tarefas de preparação de 

documentação como digitalização de contratos da formação profissional, 

emissão de diplomas e certificados de formação. 

 

o Para responder a esta tarefa, sem dúvida tive 

de utilizar conhecimentos e competências 

adquiridas ao longo das cadeiras de 

Tecnologias Educativas da Licenciatura em 

Ciências da Educação. 

 
 
 

 

o Sente-se uma grande preocupação em 

encontrar na Bolsa de Formadores, 

formadores competentes e com o CCP com 
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o Esta semana fiquei responsável pela gestão da Mailing list da empresa, ou 

seja extrair e-mails para posteriormente enviar newsletters. 

 

 

vista a dar formação e noutras áreas científicas 

para além das áreas mais pedagógicas, na qual 

a B-Training, Consulting tem um leque de 

formadores que pontualmente são mais 

requisitados. Esta necessidade surgiu pois a 

empresa encontra-se a administrar 

workshops/tutorias nos mais diversas 

localidades do país. 

 

o Esta semana presencial a uma reclamação 

poe parte de uma formanda que se encontra 

escrita no DL230. Esta formanda queixou-

se do formador que estava administrar o 

módulo I do curso Formação Pedagógica 

Inicial de formadores à consultant que trata 

de todo a logística na área de formação. 

Como está escrito no regulamento interno 

deste curso, sempre que existe uma 

reclamação e assim se for exigido, o 

formando em causa poderá falar com a 

Coordenadora de Formação, que neste caso 

é uma das sócia-gerente para tentar 

compreender qual a razão e o motivo de tal 

situação. Os procedimentos ocorreram 

como se encontra regulamentado e a 

formanda teve oportunidade de falar com a 
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sócia-gerente, resolvendo a situação em 

questão. 

 

Semana de 24 a 27 de 

novembro 

 

o Na presente semana, realizei a entrevista dia 25 de novembro a uma das 

sócias-gerente. A entrevista decorreu num ambiente calmo, o que 

possibilitou a entrevistada expor a sua opinião de forma direta e clara quanto 

ao tema abordado. O grande objetivo desta entrevista consistia em recolher 

informação pertinentes sobre a natureza do ambiente externo da 

organização, tendo em consideração as influências das forças diretas e 

indiretas. Esta teve a duração de 24:94 minutos. 

 
o Foi-me solicitado a entrega do Dossier Técnico Pedagógico de um curso 

desenvolvido para o Ministério da Economia, na qual a temática incidia 

sobre o Diagnóstico de Necessidades. 

 

o Coloquei esta semana os cursos de Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores (modalidade b-learning e presencial) que terão início no mês 

de Dezembro e Janeiro nas redes sociais, nomeadamente no LinkedIn como 

no Twitter.  

 

o Ainda ao longo da semana, foi-me pedido, que realiza-se uma pesquisa dos 

contactos dos oradores do Fórum RH 2015, com o fim de, posteriormente, 

a direção enviar uma proposta de plano de marketing para com essas 

entidades. Esta conferência conta com um painel de especialistas na área dos 

recursos humanos das grandes empresas de Portugal. Após terminada a 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

o Apesar de não ter seguido esta formação, 

tive a oportunidade de ter acesso à 

documentação de um projeto desenvolvido 

à medida de uma entidade (formação inter-

empresas), assim como conhecer o modo de 

funcionamento do cliente, através dos 

contactos telefónicos e eletrónicos que a 

Consultant que se encontra ao meu lado, 

realizou.  

 
 



 OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO EXTERNA NUMA EMPRESA DE FORMAÇÃO 

14 
 

pesquisa, apercebi-me que a maior parte dos oradores não tem contacto 

eletrónico pessoal publicado (fontes: RH Human e sites institucionais das 

empresas), sendo que o contacto mais usual é através do LinkedIn. Uma vez 

que esta rede social é uma rede profissional, foi possível visualizar os 

percursos destes especialistas. 

 

Semana de 1 a 4 de 

dezembro 

 

o Nesta semana, tive uma pequena reunião informal com uma das sócios-

gerentes, com o fim de dar a conhecer a pesquisa das ferramentas que 

pesquisei para a elaboração de e-books. Para os manuais de formação terá 

que ser uma ferramenta que não disponibilize online os conteúdos, uma vez 

que os mesmos são apenas exclusivos para quem frequenta os cursos de 

formação da B-Training, Consulting. Uma ve que não se chegou a nenhum 

acordo, relativamente aos manuais de formação, pelo facto do consultant 

responsável por esta função não estar presente, foi-me pedido a elaboração 

de um e-book relativamente aos regulamentos do Curso de Formação 

Pedagógica Inicial de Formadores, tanto da modalidade presencial como b-

learning, que se encontram disponíveis no site institucional da empresa para 

consulta. Visto que os conteúdos dos regulamentos estão disponíveis ao 

público, utilizei uma ferramenta na qual os conteúdos ficam disponíveis 

online. 

 

o Após a reunião informal, procedi à elaboração dos e-books em formato 

power point. Após concluir esta fase inicial, enviei os respetivos e-books 

para a designer, com o fim da mesma incorporar o logótipo da empresa nos 

e-books e colocar as cores com os códigos corretos. Só após a designer 
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concluir estas indicações, é que poderei avançar na publicação dos e-books 

na ferramenta.  

 

o Uma vez que a B-Training, Consulting irá ser Gold Partner na 1ª edição 

do Porto RH Meeting, no último dia estive a preparar todo o material para 

colocar no stand, nomeadamente monofolhas, canetas, post its, capas, 

blocos, sacos, material de apoio, entre outros. 

 

 

 
 

o Na preparação do stand, sentiu-se uma grande 

preocupação por parte das sócias-gerentes, no 

que diz respeito à contagem do material e o 

equacionamento do espaço do stand. 

Semana de 8 a 11 de 

dezembro 

 

o Esta semana, iria se iniciar dois cursos para o Ministério da Economia, 

intitulados por “Gestão da Crise e Mudança Organizacional” e “Gestão 

Financeira Pública”. Neste sentido, foi-me proposto a elaboração dos 

Dossier’s Técnico-Pedagógico e dossier’s dos formandos destes dois cursos. 

Também procedi à elaboração dos cartões de contactos dos formandos 

destes dois cursos. 

 

o Ainda procedi à emissão de certificados do workshop “Liderança, 

motivação e Gestão de Conflitos” que ocorreu na Casa da Misericórdia de 

São Pedro do Sul, Crato e Proença-a-Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Esta semana, a minha atividade debruçou-se na elaboração do relatório do 

curso “Condução de Reuniões” edição n.º 6. Neste sentido, procedi ao 

tratamento estatístico dos inquéritos por questionários dos formandos sobre 

o decorrer do curso para executar o respetivo relatório. 

 

 

 

o Esta semana foi marcada pela entrada de um 

estagiário da área de multimédia proveniente 

de um curso profissional. 
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Semana de 15 a 18 de 

dezembro 

 

o Também, procedi às atualizações das redes sociais, nomeadamente do 

Linked In e do Twitter, na qual coloquei as novas datas dos Cursos a iniciar 

na B-Training, Consulting, destaquei o desconto que está a decorrer até ao 

final do ano, assim como, coloquei os pop up dos cursos.  

 

o Durante esta semana também fui renovando o stock de capas com as 

monofolhas (flyers com apresentação dos vários serviços da empresa) para 

os clientes. 

 

Semana de 4 de 7 a 

janeiro 

 

o Esta semana, após ter recebido os logótipos trabalhados por parte da 

designer, procedi novamente à elaboração dos e-books dos regulamentos do 

Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, tanto na modalidade 

presencial, como b-learning. Com o fim de variar as ferramentas de 

publicação dos e-books, juntamente com o estagiário de multimédia, 

trabalhei a parte técnica e do layout dos mesmos. 

 

o Esta semana fui encarregue de elaborar três Dossier Técnico-pedagógicos 

de um cliente (VDAcademia), referentes aos cursos realizados por este no 

ano de 2014. Cada Dossier Técnico Pedagógico é constituído por: análise 

dos questionários de avaliação da ação de formação por parte dos formandos 

e formador; programa da ação de formação; cronograma; sumários; 

presenças, plano de sessão; contrato do formador; regulamento; relatório do 

formador; fichas de inscrição e certificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Apesar da elaboração dos Dossier’s Técnico-

Pedagógicos após o término dos cursos não ser 

teoricamente correto é uma prática recorrente 

deste cliente, sendo que a B-Training, 

Consulting já realiza esta atividade desde 

algum tempo. O Dossier Técnico-Pedagógico 

deve ser um instrumento mobilizado antes e 

durante as ações de formação, pois nele 
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o Ainda esta semana, concluí o estudo de como os formandos têm 

conhecimento da B-Training, Consulting, relativamente ao ano de 2014.  

 

o Realizei também o Dossier-Técnico Pedagógico do Curso Formação 

Pedagógica Inicial de Formadores na modalidade B-Learning (BL 36), na 

qual tive oportunidade de integrar nesta ação de formação. 

 

 

encontra-se toda a informação referente aos 

cursos.  
 

o Tive a oportunidade de integrar a ação de 

formação do Curso de Formação Pedagógica 

Inicial de Formadores na modalidade b-

learning, sendo que será uma mais-valia para 

conseguir conhecer as particularidades e a 

dinâmica desta modalidade. Também o 

desenvolvimento de novas competências e 

aprofundamento de matérias abordadas ao 

longo da minha vida académica, na área da 

formação profissional. 

 

Semana de 11 a 15 de 

janeiro  

 

o Inicialmente nesta semana continuei por elaborar os Dossier Técnico-

pedagógicos da VDAcademia, mais especificamente os planos de sessão de 

cada curso. Na medida em que este cliente necessita fornecer algumas 

informações importantes para o desenvolvimento desta tarefa, tive de 

interromper a mesma. 

 

o Igualmente como as outras semanas realizei a gestão das redes sociais 

(Linked In, facebook e twitter), na qual contempla a divulgação dos 

testemunhos e promoção dos cursos. 
 

o Pelo facto dos Processos de Certificação da DGERT na empresa encontrar-

se com uma quantidade elevada de adjudicação de projetos, tive de auxiliar 
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nesta área de negócios, nomeadamente com a elaboração de fichas 

curriculares de alguns colaboradores identificados das empresas que fazem 

parte da equipa formativa. 

 

o Ainda esta semana estive a organizar alguma documentação da ação de 

formação BL 36, nomeadamente a digitalização dos documentos de 

cedência de imagens dos formados e os e-contratos da formação 

profissional. 

 

Semana de 18 a 21 de 

janeiro 

 

o Esta semana dediquei-me a revisão do módulo V do Curso Formação 

Pedagógica de Formadores, uma vez que a versão/edição na qual se 

encontrava disponível na plataforma VLC estava desatualizada. Na medida 

em que, este documento é bastante volumoso, tive esta semana totalmente 

dedicada a esta tarefa. 

 

 

 

 

 

 

Semana de 25 a 28 de  

Janeiro 

 

 

 

 

 

 

o Esta semana foi-me delegado a realização do relatório do curso “Condução 

de Reuniões” edição n.º 7. Para a sua elaboração do mesmo, procedi ao 

tratamento estatístico dos inquéritos por questionário dos formandos sobre 

a avaliação da qualidade da ação de formação. 
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Semana de 2 a 5 de 

fevereiro 

 

o Após uma reunião formal de direção, foi-me informado que teria que apostar 

na promoção dos cursos em portais online gratuitos, com a finalidade de 

abranger mais potenciais clientes. Foi neste sentido que comecei por 

procurar alguns portais que tivessem as características necessárias para a 

publicação dos cursos da empresa nos mesmos. 

 

o Elaborei duas fichas curriculares para um dos projetos que se encontra a 

decorrer no processo de certificação. 

 

o Esta semana enviei alguns e-mails para a concorrência mais direta com o 

fim de obter o valor real dos cursos para atualizar a base de dados em relação 

à análise dos concorrentes.  

 

 

Semana de 9 a 12 de 

fevereiro 

 

o Esta semana continuei a pesquisa de portais gratuitos online, assim como 

elaborei uma base de dados com os vários portais existentes com as 

respetivas características e com os usernames e passwords de cada um. 

Comecei efetivamente a pulicar os cursos nos portais. 

 

 

Semana de 16 a 19 de 

fevereiro 

 

o Nesta semana, após uma reunião informal com uma das sócias-gerentes, 

com o intuito de aumentar os contactos para a formação intraempresas, 

especialmente para a promoção do curso de Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores, foi-me incumbido a elaboração de uma Base de Dados que 

contemplasse contactos das Pequenas Médias Empresas de Portugal. Esta 
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base de dados integra o nome da entidade organizacional, a localidade da 

sede, o contacto geral, o contacto do departamento de formação ou recursos 

humanos, entre outras observações. Os contactos provém da revista Human, 

e será uma atividade que será muito demorosa e longa, pois são 800 

contactos a pesquisar e a contactar telefonicamente. 

 

o Na presente semana, visto que iria começar um Curso de Formação Inicial 

Pedagógica de Formadores na modalidade b-learning (BL 37), nas 

instalações da B-Training, Consulting fui encarregue de preparar os 

dossiers dos formandos e o dossier técnico-pedagógico da respetiva 

formação.  

 

Semana de 23 a 26 de 

fevereiro 

 

o Esta semana continuei a elaborar a Base de Dados das PME’s e estendi a 

pesquisa de contactos da revista Human sobre os contactos de 

coordenadores dos Recursos Humanos de algumas empresas de grande 

prestígio. Esta pesquisa é importante, pois permite focalizar o contacto da 

B-Training,Consulting diretamente para o departamento de formação e de 

recursos humanos das empresas contactadas. 

 

o Outra tarefa importante que iniciei nesta semana, e que se irá estender 

durante algumas semanas, é o tratamento da informação de dois módulos (V 

e VIII) do Curso Formação Inicial de Formadores  para áudio. Ou seja, com 

ajuda de um dos estagiários de multimédia, os dois módulos mencionados 

acima, serão reajustados à modalidade b-learning, com o fim de os tornar 

mais interativos e apelativos para os formandos que frequentem o curso 
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nesta modalidade. Deste modo, fiquei encarregue de tornar os 

conteúdos/matérias dos módulos num discurso mais fluído e de gravar a 

respetiva voz, isto é, como se o formando estivesse a assistir, através da 

plataforma VLC, uma sessão “quase” presencial.  

 

o Ainda esta semana, dei apoio na marcação de viagens de deslocação dos 

formandos (avião e comboio) para o Porto, uma vez que a B-

Training,Consulting está encarregue de ministrar o Curso de Formação 

Pedagógica Inicial de Formadores na PT do Porto. 

 

Semana de 2 a 5 de 

março 

 

o Esta semana dei particularidade atenção à tarefa da monitorização dos 

conteúdos áudios especialmente do módulo V e da adaptação dos conteúdos 

a este formato.   

 

 

Semana de 9 a 12 de 

março 

 

o Esta semana elaborei e organizei os Dossiers  Técnico-Pedagógicos de dois 

grupos e os dossiers dos formandos, do curso de Formação Pedagógica 

Inicial de Formadores, na modalidade b-learning que se iria realizar ainda 

nesta semana no Instituto Halal. 

 

o Nas redes sociais publiquei testemunhos ao curso Master Gestão da 

Formação, assim como as datas dos cursos que se irá iniciar brevemente. 
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o Com o aproximar do evento Expo RH, realizei toda a gestão do material 

para colocar no stand, nomeadamente monofolhas, canetas, post its, capas, 

blocos, sacos, material de apoio, entre outros. 

 

Semana de 16 a 19 de 

março 

 

o Esta semana, uma vez que se realizou a Expo RH 2015 no centro de 

Congresso do Estoril, as minhas tarefas centraram-se sobretudo na 

preparação do stand que a B-Training, Consulting expôs neste evento. Deste 

modo, juntamente com alguns elementos da equipa, realizou-se um 

inventário do material (canetas, monofolhas, pots its, balcão, pop up¸rool 

ups, mesa, cadeiras, sacos, capas, entre outros) a levar. Após a contagem e 

a recolha do material necessário, no dia anterior ao evento, procedeu-se à 

montagem do stand no Centro de Congressos de Estoril. No dia do evento, 

fiquei encarregue de filmar o evento, com o fim de, posteriormente, se 

realizar um vídeo para se enviar juntamente com uma newsletter ao público-

alvo. Também, junto dos participantes do evento, apresentei e demonstrei 

os vários serviços da B-Training, Consulting, esclarecendo eventuais 

dúvidas dos mesmos, assim como apoiei o público-alvo na inscrição do 

sorteio que a empresa estava a promover. 

 

o Ainda na presente semana continuei a desenvolver a monitorização dos 

conteúdos áudios especialmente do módulo VIII e da adaptação dos 

conteúdos a este formato. Esta tarefa deveria ser desenvolvida com uma 

certa brevidade, pois os estagiários de multimédia encontram-se a terminar 

o estágio a B-Training, Consulting.    

 

 

o A Expo RH consiste no maior  evento de 

Recursos Humanos em Portugal promovido 

pelo Grupo IFE e tem, normalmente, a 

duração de dois dias. É a sua 14ª edição, e 

“Transforming the way people work 

together” é o mote da edição deste ano, que 

pretende juntar os líderes do setor das 

“Pessoas” para traçar o seu futuro e refletir 

acerca do mesmo. Serão discutidas e debatidas 

as melhores estratégias, políticas e temas 

vitais que tocam o quotidiano de todos os 

profissionais que gerem recursos humanos: - 

Foco na performance para ganhar eficiência; - 

A transformação digital; - Employee-centric: 

os colaboradores no centro do desempenho 

organizacional; Desenvolver e valorizar as 

competências e o talento; - Employer 

engagement: envolver para vender. O público-

alvo que deve visitar a Expo RH passa por: 

Técnicos de Recursos Humanos, formação e 

recrutamento; Diretores e gestores de 
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o Por fim, nesta semana elaborei e organizei o Dossier Técnico-Pedagógico e 

os dossiers dos formandos, do curso de Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores, na modalidade b-learning (BL 38) que se iria realizar ainda 

nesta semana. 

Recursos Humanos; Country managers; 

Presidentes, administradores e diretores de 

áreas gerais. O programa poderá ser 

consultado em: 

http://www.exporh.ife.pt/content.aspx?menui

d=38.  

 

o Com o fim do stand da B-Training,Consulting, 

ganhar notabilidade, e numa perspetiva de 

satisfazer as necessidades de potenciais clientes 

e a aumentar a sua motivação para  compra dos 

serviços, a empresa promoveu um sorteio, que 

consistia na oferta de um curso à escolha da 

pessoa e de acordo com os seus interesses 

(Formação Pedagógica Inicial de Formadores, 

Formação Avançada de Formadores e Gestão 

da Formação), bem como desenvolveu uma 

parceria com um conceituada gelataria, que 

teve presente na Expo RH 2015, oferecendo 

gelados ao público em questão. 

 

Semana de 23 a 26 de 

março 

 

o Inicialmente, nesta semana, fiquei encarregue de elaborar e organizar o 

Dossier Técnico-Pedagógico e os dossiers dos formandos da ação do Curso 
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Formação Pedagógica Inicial de Formadores, que se iniciou na empresa 

VDAcademia. 

 

o Uma das tarefas que elaborei esta semana, foi a realização de uma base de 

dados com todos os contactos das pessoas que participaram no sorteio 

realizado na Expo RH 2015. Foi uma tarefa um pouco demorada, pois no 

total participaram aproximadamente 500 pessoas no sorteio. Aos contactos 

extraídos seria enviado um voucher que contempla 10% em qualquer curso 

ministrado pela B-Training, Consulting., bem como na compra de um 

gelado na gelataria, oferecesse um de igual valor. Neste sentido, entrei em 

contacto com a designer com o fim de esta elaborar um voucher, em formato 

de imagem, com um layout apelativo e que incorporasse o logótipo da 

gelataria.  

 

o  Nesta semana, terminei as gravações áudio do módulo V e VIII. 

 

Semana de 30 de 

março a 2 de abril 

 

o Esta semana, terminou a ação do Curso de Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores na Siemens, e, deste modo, comecei por elaborar o relatório da 

ação. Para tal, realizei ao tratamento estatístico dos inquéritos por 

questionários dos formandos sobre o decorrer do curso para executar o 

respetivo relatório. 

 

o Na medida que se iniciou mais uma ação do Curso Formação Pedagógica 

Inicial de Formadores, na modalidade presencial, horário pós-laboral,, 
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procedi à elaboração e organização do respetivo  Dossier Técnico-

Pedagógico e dos dossiers dos formandos. 

 

o Uma vez que procedi à marcação de viagens de deslocação dos formandos, 

de avião para o Porto, fiquei encarregue de solicitar as faturas à companhia 

aérea e à companhia de intermediária de agendamento. O processo de gestão 

de faturas é elaborado pela direção.  

 

o Também digitalizei alguns documentos, nomeadamente os contatos de 

formação profissional da ação BL 38. 

 

Semana de 6 a 9 de 

abril 

 

o Esta semana foi marcada pela participação da B-Training, Consulting  como 

patrocinadora no II Congresso Nacional de Formação Profissional no 

ISCTE. Este evento teve a duração de um dia, e contou com a colaboração 

apenas com a minha colaboração de uma sénior consultant e de uma das 

partner. Este evento os patrocinadores apenas podiam usufruir de um balcão 

e de um roll up e de um balcão com o respetivo material a apresentar e 

oferecer. Após a montagem do pequeno stand, encarreguei-me de apresentar 

os serviços ao público em questão esclarecer eventuais dúvidas do mesmo. 

 

o Ainda esta semana, elaborei os Dossiers Técnico-Pedagógicos para a 

Allianz, Seguradora, para dois grupos que iriam iniciar mais uma ação do 

Curso Formação Pedagógica Inicial de Formadores, na modalidade b-

learning, na próxima semana.  

 

 

o “O II Congresso Nacional da Formação 

Profissional é uma iniciativa conjunta do 

Forma-te, ISCTE-IUL (BRU-Business 

Research Unit) e TAP Portugal, que visa 

dinamizar o sector da formação profissional, 

juntando os seus principais atores e 

dinamizadores. "Pensar a Formação" é assim 

o objetivo geral deste evento que pretende 

partilhar opiniões, experiências e 

conhecimentos dos especialistas da área da 

formação profissional em Portugal. Pretende-

se, com esta iniciativa, refletir sobre os fatores 

que podem condicionar e potencializar os 

contributos da formação para o 
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o Apesar de ser uma tarefa transversal a todas as semanas, esta semana 

dediquei especial atenção à gestão das redes sociais (facebook, linked in e 

Twitter) com a publicação dos pop ups, com datas dos próximos cursos a 

iniciar, a sua modalidade e respetivo horário. Também a colocação de 

testemunhos vários cursos terminados e notícias importantes no domínio da 

formação, são informações importantes e de notoriedade nas redes sociais.  

 

o Com o fim de entregar a documentação do Curso Formação Pedagógica 

Inicial de Formadores à Siemens, digitalizei o Dossier Técnico-Pedagógico 

da ação que terminou mais recentemente (BL Siemens_04). 

 

desenvolvimento e sustentabilidade das 

organizações. Para além da reflexão crítica e 

sistematizada sobre estes temas, este evento 

constitui uma oportunidade para partilhar 

boas práticas e abordagens inovadoras que 

têm vindo a ser implementadas em 

organizações de sucesso do nosso país”. O 

programa poderá ser consultado em:  

http://www.congressonacionaldaformacaopro

fissional.pt/programa (Fonte: 

http://www.congressonacionaldaformacaopro

fissional.pt/o-congresso) 

 

Semana de 13 a 16 de 

abril 

 

o Esta semana, após a adaptação dos conteúdos dos manuais do Curso 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores a e-books, por parte dos 

estagiários de multimédia, fiquei encarregue de adaptar os índices dos 

mesmos, tendo em consideração a paginação, os conteúdos e imagens 

pertencentes de cada página. 

 

o Após a passagem dos dados dos inquéritos por questionário do Curso 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores da ação BL Siemens_04, 

comecei por interpretar os dados estatísticos para a realização do relatório 

da presente ação. Pelo facto de faltar um inquérito por questionário de uma 

das formandas que participou nesta ação, só consegui retomar esta tarefa 

nesta semana, 
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o Na presente semana, iniciou-se mais uma ação do Curso Formação 

Pedagógica Inicial de Formadores destinada a dois grupos da Allianz, 

Seguradora. Visto que foi nas instalações da B-Training, Consulting que as 

sessões presenciais ocorrem, foi necessário preparar a confeção dos coffee 

breaks e o apoio junto aos formandos. 

 

o No último dia desta semana, elaborei a entrevista focus group a equipa 

efetiva da B-Training, Consulting, que tinha como objetivo geral, recolher 

informação para a caracterização das perceções descritivas e avaliativas dos 

membros da “equipa efetiva” da B-Training, Consulting em relação à 

comunicação de marketing da empresa. Esta teve a duração de 24 minutos 

e realizou-se na sala de reuniões, num ambiente calmo e acolhedor. 

 

Semana de 20 a 23 de 

abril 

 

o Esta semana, dei por terminado o relatório da ação BL Siemens_04.  

 

o Na medida em que o volume do trabalho na área dos processos de 

certificação DGERT era bastante elevada, foi-me solicitado o  tratamento de 

questionários ministrados pela entidade a ser acreditada (audicambra) aos 

coordenadores de formação, formadores e formandos, no qual elaborei 

quadro com as respetivas médias de acordo com as escalas de cada 

questionário.  

 

o Também esta semana fiquei responsável pela adequação dos conteúdos dos 

cursos /ações de formação realizados ou a realizar pela entidade e que 
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constituem a sua oferta formativa por áreas de educação e formação, em 

formato power point. 

 

Semana de 27 a 30 de 

abril 

 

o Esta semana elaborei e organizei o dossier Técnico-Pedagógico e os 

dossiers dos formandos, do curso de Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores, que se irá iniciar na empresa KPSA na modalidade b-learning 

ainda esta semana. 

 

o Esta semana continuei novamente pesquisa para a base de dados das 

Pequenas e Médias Empresas. 

 

 

Semana de 1 a 4 de 

maio 

 

o Esta semana, igualmente à anterior, dei grande destaque à pesquisa para a 

base de dados das Pequenas e Médias Empresas. 

 

o Passei os testemunhos relativamente ao Curso Formação Pedagógica de 

Formadores do BL 38, com o fim de colocar nas redes sociais e no site 

institucional. 

 

Semana de 11 a 14 de 

maio 

 

o Esta semana comecei por elaborar e organizar o Dossier Técnico-

Pedagógico e os dossier dos formandos,  do Curso Formação Pedagógica 

Inicial de Formadores (BL40) que irá iniciar dia 15 de Maio. 
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o Dei novamente alguma importância à pesquisa para a base de dados das 

Pequenas e Médias Empresas, com o intuito de avançar o máximo possível 

até ao fim do meu estágio. 

 

o Na medida em que as monofolhas estavam a terminar, procedi à sua 

contagem para enviar para a gráfica o número que seria desejado. Também, 

indiquei quais as alterações que seria necessária realizar nas mesmas, visto 

que alguma informação estava desatualizada, nomeadamente, morada, 

contactos, logotipo da DGERT, entre outros. 

 

Semana de 18 a 21 de 

maio 

 

o Na presente semana, iniciou-se o módulo V da do Curso Formação 

Pedagógica Inicial de Formadores destinada ao grupos da Allianz, 

Seguradora, sendo que foi necessário preparar a confeção dos coffee breaks 

e o apoio junto aos formandos. 

 

o Visto que brevemente seria adjudicado um projeto na área da formação com 

a empresa Dyrup, no âmbito do marketing foi necessário contratar um 

formador desta área. Neste sentido, com o intuito de conhecer as 

competências pedagógicas do formador, pediu-se ao mesmo a preparação 

de uma pequena simulação de 20 minutos, na qual assisti. 

 

o Ainda esta semana, com vista a realizar uma avaliação diagnóstica, no 

âmbito do curso Formação Avançada de Formadores, dos formandos das 

Escolas de Hotelaria pertencentes ao Turismo de Portugal, foi ministrado 

um inquérito por questionário. Com a finalidade de tratar os dados 
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estatísticos dos respetivos inquéritos por questionários, foi-me solicitado 

realizar uma estrutura no Microsoft Excel que auxiliasse a análise dos 

respetivos dados. 

 

 

 

 

Semana de 25 a 27 de 

maio 

 

o Esta semana assisti a uma simulação pedagógica final de um formando 

inserido no Curso Formação Pedagógica Inicial de Formadores do grupo 

Halal.  

 

o Foi-me solicitado pela direção que associasse os contactos da listagem de 

participantes do Porto Meeting as empresas, com o fim de entrar em contacto 

diretamente com as mesmas. 

 
 

o Esta semana foram chegando vários inquéritos por questionário dos 

formandos das Escolas de Hotelaria, sendo que foi da minha 

responsabilidade inserir os dados na estrutura de análise. 

 

o No último dia de estágio, passei todo o trabalho pendente a uma das Senior 

Consultant para que esta dessa continuidade ao trabalho que me encontrava 

a desenvolver. 
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Anexo 1.2 – Guião da Entrevista I 

 

Tema: Pessoas, Estruturas e Dinâmicas de trabalho na B-Training, Consulting 

Entrevistada: Sócia-Gerente da B-Training, Consulting 

Objetivo geral: Recolher informação pertinente para uma caracterização organizacional multifacetada da B-Training, Consulting. 

 

BLOCO TEMÁTICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUESTÕES OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

A. Legitimação da entrevista 

 

  

 

 

o Informar a entrevistada sobre 

o tema e os objetivos gerais 

da entrevista; 

 

o Motivar o entrevistado a 

participar, realçando o valor 

da colaboração;  

 

o Garantir a confidencialidade 

da informação conseguida;  

 

o Permissão para gravar a 

entrevista. 



 OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO EXTERNA NUMA EMPRESA DE FORMAÇÃO  

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Elementos da cultura da 

organização 

 

 

B.1. Identificar os valores, as 

crenças, os significados que são 

percebidos como orientadores da 

acção da/na B-Training, 

Consulting 

 

B.1.1. Quais os motivos/razões 

que associa à criação da B-

Training, Consulting? 

 

B.1.2. Quando pensa na evolução 

da B-Training, Consulting, ao 

longo dos anos, quais são para si 

os fatores que mais influenciaram 

as mudanças? E na atualidade?  

 

B.1.3. O que é mais importante na 

B-Training, Consulting: o 

passado, o presente ou o futuro?  

 

B.1.4. Quais as principais 

semelhanças e diferenças entre a 

B-Training, Consulting e outras 

organizações congéneres?  

 

B.1.5. Se tivesse que fazer uma 

história da B-Training, Consulting 

quais seriam os momentos e 

acontecimentos mais marcantes? 
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B.1.6. Como caracteriza a relação 

que a B-Training, Consulting tem 

com o ambiente da organização? 

Quais os fatores do ambiente que 

mais impacto têm? 

 

B.1.7. É de algum modo possível 

dizer que a B-Training, Consulting 

procura criar o seu ambiente/nicho 

de ação? Como o faz?  

 

B.1.8. Na sua perspetiva como é 

feita a integração dos novos 

trabalhadores na empresa? Que 

tipos de critérios são utilizados? 

 

B.1.9. Do seu ponto de vista, o que 

carateriza/que 

características/qualidades 

tem/deve ter um bom membro da 

B-Training, Consulting? 

 

 

C. Composição humana e 

estrutura da B-Training, 

Consulting 

 

C.1. Caracterizar os membros 

efetivos (recursos humanos) da B-

Training, Consulting 

 

C.1.1. Quais as características do 

quadro do pessoal? 

 

 

o Ter em consideração 

indicadores como: idade, 

formação, género, tempo de 
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serviço, rotatividade da equipa 

entre outros.   

 

C.2. Caracterizar a estrutura da B-

Training, Consulting   

 

 

C.2.1. Quais as funções de cada 

elemento da equipa efetiva? 

 

C.2.2. Na equipa de trabalho como 

é feita a divisão de tarefas? Como 

é a orientação? 

 

C.2.3. Que influência tem no 

funcionamento da B-Training, 

Consulting, o facto de esta ter um 

número reduzido de membros? 

 

 

 

D. A organização do 

trabalho e as relações 

entre os membros da 

organização 

 

 

D.1. Obter as perceções 

descritivas e avaliativas da 

entrevistadas acerca do clima 

organizacional da B-Training, 

Consulting 

 

D.1.1. Como caracteriza o espírito 

de trabalho dentro da B-

Training,Consulting? 

  

D.1.2. Como caracteriza a coesão 

da equipa? 

 

D.1.3. Em caso de conflito, como 

se procede a sua resolução?   

 

 

o Entre dirigentes e membros da 

equipa e entre os membros 



 OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO EXTERNA NUMA EMPRESA DE FORMAÇÃO  

 

5 
 

D.1.4. Quem realiza a planificação 

das tarefas? 

 

D.1.5. Quando é necessário tomar 

decisões existe autonomia para 

serem tomadas pelos membros da 

equipa? Ou é necessário consultar 

alguém da direção? 

 

 

 

 

E- Finalização da Entrevista 

 

 

E.1. Perguntar se quer acrescentar 

algo ou responder a algum assunto 

que não tenha sido abordado.  

 

E.1. Agradecer disponibilidade, 

para a realização da entrevista. 

 

 

 

E.1.1. Deseja acrescentar mais 

algum aspeto que não tenha sido 

contemplado na entrevista?  
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Anexo 1.3 – Protocolo da Entrevista I 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistador: Como já lhe tinha dito, o objetivo geral desta entrevista é recolher 

informação pertinente para a caracterização organizacional da B-Training e, neste 

sentido, o primeiro bloco temático é sobre os elementos da cultura da organização. 

Podemos começar? 

Entrevistada: Sim. 

Entrevistador: Então pronto. A primeira pergunta é relativamente a saber quais são 

os motivos/razões que associa à criação da B-Training,Consulting? 

Entrevistada: As razões da criação da empresa tem a ver com a tentativa de realização 

de um projeto pessoal e profissional e com a ideia de que, por um lado gostaria de 

experimentar trabalhar por conta própria e, por outro lado, desenvolver um projeto que 

tivesse a ver com a nossa área de formação e que se concretizasse no sentido de puder 

trabalhar nesta área da forma como eu acho que a formação deve ser trabalhada e os 

recursos humanos em geral. Tem muito a ver com esses dois eixos. 

Entrevistador: E quando pensa na evolução da B-Training ao longo dos anos quais 

são para si os fatores que mais influenciaram as mudanças? 

Entrevistada: As mudanças da B-Training? As mudanças que foram ocorrendo? 

Entrevistador: Sim, sim. 

Entrevistada: A nossa maturidade, a maturidade das pessoas que estão a gerir a própria 

empresa, o esforço que tem feito a título pessoal e profissional, mas também a título 

pessoal tem-se dado muito, muito ao projeto, muitas horas, ou seja o abdicar de muita 

coisa a título pessoal para se puder, para a empresa crescer e para evoluir. Uma estratégia 

muito bem definida a nível da nossa gestão damo-nos com uma pessoa que nos auxilia na 

o Tema: Pessoas, Estruturas e Dinâmicas de trabalho na B-Training, 

Consulting 

o Entrevistada: Sócia-Gerente da B-Training, Consulting 

o Duração: 32:22 minutos 

o Data: 12 de outubro de 2014 

o Local: B-Training, Consulting 
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parte da estratégia mesmo, as coisas, nada é feito ao acaso, tudo é feito com uma premissa 

que tem por detrás, um foco muito grande no cumprimento dos objetivos e, depois tem 

sido um bocadinho o lutar contra a maré que deste que abrimos a empresa instalou-se esta 

época de crise, mas felizmente a empresa tem crescido, portanto estamos em contra 

corrente, mas graças tudo a estes esforços.  

Entrevistador: Então em relação a fatores externos só tem a indicar a crise? 

Entrevistada: Externos (ah)… nós não crescemos por causa da crise… em termos de 

fatores externos realmente o contexto atual não é o ideal toda a gente sabe acho que é de 

senso, comum acordo que é uma altura complicada para postar numa empresa, apostar 

num negócio próprio e, portanto vivemos com risco todos os dias, não é? E há desse saber 

ligar com esse risco, e saber controlar essa ansiedade, etc. Mas em termos de fatores 

externos, não vejo assim nada que nos tenha feito, que seja o fator que nos tenha feito 

crescer, acho mais o produto do nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho, o nosso 

esforço, e o mercado a nível que os anos vão passando vai reconhecendo isso. Mas é 

muito mais dentro para fora, do que fora para dentro.  

Entrevistador: O que é mais importante na B-Training: o passado, o presente ou o 

futuro? 

Entrevistada: O futuro, sem dúvida nenhuma. Porque o passado já foi, para mim o 

presente, não é o presente é o futuro, porque nós neste momento estamos a trabalhar para 

o futuro e, pelo menos eu, sempre pensei assim faço a gestão dessa maneira, nós quando 

trabalhamos o presente estamos a trabalhar o futuro. Aquilo que eu estou a fazer agora, 

neste momento, em termos de estratégia, de apostar mais numa área do que numa outra, 

seja outro tipo de aposta que se faça, de decisão que se toma é olhando sempre para o 

futuro, no meu ponto de vista quem gere uma empresa para o passado nem vale apena 

falarmos, mas quem gere uma empresa no presente ou olhando para o presente não vai 

muito longe, eu acho que se tem que se estar no presente a planear e a trabalhar no futuro 

sempre.     

Entrevistador: Quais as principais semelhanças e diferenças entre a B-Training e 

outras organizações congéneres?    

Entrevistada: O grau de exigência, que é elevado, portanto as pessoas que aqui trabalham 

tem de fazer as coisas bem-feitas, o nosso envolvimento, o envolvimento dos sócios é 



 OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO EXTERNA NUMA EMPRESA DE FORMAÇÃO  

 

 

3 
 

muito grande, executamos também, não estamos só a tomar decisões e portanto estamos 

aqui todos os dias, e damos muitas horas à empresa, damos no sentido de planeamento e 

do fazer, é de noite, é de dia, é ao fim de semana, há uma série de fatores que marcam 

essa diferença que tem a ver com a qualidade do nosso trabalho, a qualidade do trabalho 

depois também marca no fundo os nossos clientes e se marcam os clientes isso é 

reprodutivo depois em termos das repercussões que tem para outros potenciais clientes, e 

que tem sido o nosso maior veiculo de marketing, tem sido realmente o passa palavra que 

é o mais importante que todos que existe. 

Entrevistador: E semelhanças?  

Entrevistada: Semelhanças? (risos) É porque nós temos uma forma de trabalhar muito 

específica, muito própria, uma forma de estar na empresa também muito própria, de gerir 

os nossos recursos humanos, de os motivar, e que eu já trabalhei em dois locais por conta 

de outrem não vejo assim qualquer semelhança. Felizmente, não, aliás pelo contrário, pois 

não faço nada aqui que não gostei que tenham feito a mim nas outras organizações e faço 

um esforço por isso todos os dias. Portanto é mais pela diferença. 

Entrevistador: Se tivesse que fazer uma história da B-Training quais seriam os 

momentos e acontecimentos mais marcantes? 

Entrevistada: Os momentos mais marcantes foi quando eu me lembro ir ao CFE registar 

a empresa, não é, e consciencializei que tínhamos aberto uma empresa, apesar disso não 

significar nada em termos práticos, mas foi um momento. Foi quando nós abrimos as 

primeiras instalações aqui em Lisboa, quando pensei…bem agora temos uma renda para 

pagar, como isto vai ser. Foi quando contratamos a primeira pessoa em contrato efetivo, 

portanto é à medida que os encargos vão crescendo…   

Entrevistador: E esse cargo era que cargo? 

Entrevistada: A primeira pessoa efetiva, para além de nós as duas sócias era uma 

consultora sénior. Depois cada mudança de escritório é um momento em que nós 

tentamos mudar pra melhorar. Depois mudamos do Conde Redondo para aqui para a 

Castilho mas ali num escritório mais pequeno só com uma sala de formação, depois dentro 

do mesmo prédio mudamos para um open space maior e, depois quando mudamos para 

aqui foi um momento muito marcante sem dúvida, porque todas as nossas instalações tem 

também mais uma vez o nosso cunho pessoal, o nosso envolvimento, e foram horas, horas 
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e horas, e um investimento muito grande, são momentos marcantes. Depois claros quando 

há as adjudicações daqueles projetos também especiais para nós também são momentos 

marcantes, porque trazem uma realização pessoal e profissional muito grande. E para mim 

também é sempre um momento muito marcante quando se faz um balanço com a equipa 

e quando se obtém um feedback muito positivo, são momentos que marcam porque 

significa que eu estou a atingir os objetivos, que estamos atingir os objetivos, aquilo que 

nós temos como premissas de trabalho está-se a concretizar, pois as empresas não são 

coisas abstratas, as empresas não são mais que as pessoas e portanto se as pessoas não 

estão bem não tiverem motivados e não forem felizes onde trabalham e realizadas não se 

chega a lado nenhum, acho eu, ou se chega ou acaba pelo projeto acaba por aí. O nosso 

projeto vive muito das pessoas, nós próprios, como as próprias pessoas, isso é sempre 

muito marcante.    

Entrevistador: Como caracteriza a relação que a B-Training tem com o ambiente da 

organização? Quais os fatores do ambiente que mais impacto têm? 

Entrevistada: Do ambiente interno ou externo? 

Entrevistador: Do interno. 

Entrevistada: Eu acho que diria que o ambiente que aqui se vive é o espelho da B-

Training, não é? É o espirito de equipa, que é as pessoas motivadas, que é as pessoas 

envolvidas, que é as pessoas terem objetivos, que é as pessoas dia-a-dia concretizarem 

felizmente os objetivos, isso gera um ambiente passa também para os clientes, na nossa 

forma de estar, no contacto que temos com os clientes, nessa tal diferenciação que 

fazemos, é um ambiente muito positivo, acho eu.  

Entrevistador: Isto tudo a nível interno e a nível externo? 

Entrevistada: O que é que nos influencia? Influencia a tal chamada crise, ou seja, a falta 

de liquidez de algumas empresas que fizeram, causaram uma retração muito forte ao nível 

dos investimentos na formação e no outsourcing de recursos humanos também e em 

alguns projetos em trabalho de consultoria. Agora as pessoas às vezes, temos clientes que 

nos pagam à semana, porque estão com falta de liquidez, e esta questão que também 

aconteceu com o BES teve um impacto muito grande, havia muitas empresas, o BES 

financiava 80% das PME’s portuguesas e portanto teve um grande impacto na economia 

portuguesa porque em larga maioria o nosso tecido empresarial é feito por PME’s. E, 
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portanto, nós aí sentimos mais até que no resto, sentimos desde que houve esta crise no 

BES, ou Novo Banco, what ever, que realmente houve uma retração em termos de 

liquidez do mercado em geral. E, portanto, não estamos num clima de expansão em 

termos de… como se costumava dizer das “Vacas Gordas”, que era uma expressão muito 

utilizada, mas por isso tenho noção que temos de lutar muito mais, trabalhar muito mais 

para obter menos daquilo que poderia ter sido noutra altura mas é o contexto que nós 

temos, desde que nós continuemos a crescer e a evoluir.   

Entrevistador: Então pode-se dizer que a B-Training procura criar o seu 

ambiente/nicho de ação?  

Entrevistada: Sim. 

Entrevistador: E faz isso como tinha dito, ao criar motivação nos trabalhadores, a 

fazer a diferenciação que falou… 

Entrevistada: Exatamente. 

Entrevistador: Na sua perspetiva como é feita a integração dos novos trabalhadores 

na empresa? Que tipos de critérios são utilizados? 

Entrevistada: Para a integração depende das áreas, se vai trabalhar para a consultoria ou 

para a formação. Mais a nível da consultoria, normalmente tem sido uma consultora 

sénior que é a Inês que faz agora a integração das pessoas novas, ou seja, que tem mais a 

ver com as certificações das empresas, no sentido como se fosse uma tutora, vai 

acompanhando, vai explicando, existe um plano em que as pessoas começam a trabalhar 

do mais simples para o mais complexo para conseguirem abarcar depois o que é um 

processo todo e fazê-lo e trabalham sempre com o apoio dessa consultora e depois se 

necessário com a Alda. No caso da formação, a última pessoa que entrou foi a Cátia que 

eu acompanhei, tive quase uma semana só dedicada a ”arrumar a casa” e explicar-lhe 

tudo, e depois o que acontece sempre existe um relacionamento muito próximo e depois 

a partir daí, a pessoa vai evoluindo, vai se autonomizando mas como trabalhamos sempre 

em equipa não há um momento em que se diga: agora pronto e não se faz, não, nós 

estamos sempre a aprender e a pessoa tem autonomia mas também estou sempre eu por 

detrás de tudo, de alguma coisa que seja necessário, portanto há uma formação contexto 

em de trabalho, uma formação constante.  

Entrevistador: Mas há critérios? 
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Entrevistada: Não há nenhum critério que eu diga, A, B ou C, não. A pessoa é 

selecionada, isso sim tem critérios e temos várias fases para o processo de seleção, depois 

de entrar, dependendo da área para onde vai assim fará o seu percurso mas é um percurso 

muito próximo de nós é um processo de aprendizagem contínua.  

 Entrevistador: Ainda muito ligada a esta pergunta, o que caracteriza um bom 

membro da B-Training?  

Entrevistada: Um bom membro é todos aqueles que nós temos. São todos bons é verdade 

(risos), se não fossem bons já não estavam cá.  

Entrevistador: Mas quais são as suas características? 

Entrevistada: As características é ser uma pessoa dedicada, pessoas que se revêm no 

projeto, que vem o projeto também como deles, e que vêm as coisas como desafios, não 

como um fardo, são pessoas muito empenhadas, são pessoas motivadas para as funções, 

mas aí é um trabalho que tem que ser contínuo ao longo dos anos, são pessoas muito 

responsáveis, que trabalham com autonomia, também, eu não ligo por exemplo à Cátia, 

para lhe dizer: hoje vais fazer isto e aquilo, não ela gere o trabalho dela, à maneira dela, 

em sintonia com o que vamos fazendo, portanto e vamos fazendo e analisando as duas. 

Autonomia, responsabilidade, muita dedicação, com valores humanos, isso é muito 

importante, que as pessoas tenham valores que saibam estar, que saibam comportar, e que 

tenham valores que respeitem e que gostam de ser respeitados isso também é muito 

importante e que saibam trabalhar em equipa. E pronto é esta componente humana e que 

sejam muito bons profissionais, portanto é aliar a componente profissional com a 

componente humana também, é muito importante para nós, pelo menos.   

Entrevistador: Agora, ao voltar-nos para outro bloco que está mais centrado na 

componente humana e na estrutura da B-Training, a nível dos membros efetivos, 

quais as características do quadro pessoal, ou seja, da equipa? Aqui é preciso ter em 

consideração a idade… já vi que isto aqui são pessoas jovens.   

Entrevistada: Sim.  

Entrevistador: A formação, também sei que a maior parte é de Ciências da 

Educação, menos a Inês que é de Recursos Humanos. 

Entrevistada: E maior parte tem Mestrado.  
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Entrevistador: O tempo de serviço não tenho noção... 

Entrevistada: A Inês vai fazer 4 anos de efetiva, o Hugo penso que vai fazer 2, a Cátia 

vai fazer 1, depois temos a Diana e a Maria que estão em estágio profissional, que 

normalmente havendo espaço na altura e um bom desempenho passam para efetivas. E 

estou eu e a Alda efetivas desde sempre (risos). 

 Entrevistador: E no que diz respeito à rotatividade da equipa? Nem sempre foram 

os mesmos... Este fator também tem um pouco a ver com o crescimento da B-

Training, não? 

Entrevistada: Sim… e com uma seleção natural, só fica quem tem aquelas características 

que eu anunciei antes e, portanto, há pessoas que, ou por opção nossa ou por opção pessoal 

optam por sair por vários motivos, se não tiverem esse conjunto de características ou basta 

por falhar uma dessas características para terem que sair. A pessoa sente, a pessoa tem de 

sair ou então nós falamos e acordamos mas não tem sido crítico.  

Entrevistador: Eu fiz esta questão: quais as funções de cada elemento da equipa 

efetiva?, porque apesar de estar aqui já à um mês e meio ainda custa-me um pouco, 

pois vocês são poucos, fazer uma tipologia daquilo que vocês chamam de 

consultant¸consultant sénior, ou até mesmo vocês enquanto partner e é difícil para 

mim fazer esta distinção. E eu gostava que a Dra. Mafalda conseguisse desmistificar 

esta tipologia, ou seja, explicar o que cada um faz.  

Entrevistada: Então é assim, eu sou partner da empresa, sou uma das sócias gerentes, a 

Alda é outra sócia gerente e temos outro sócio, somos três sócios. Esse sócio trabalha 

mais a nível da gestão estratégica e mais a nível de finanças e da parte da gestão e da 

contratação de recursos humanos, as sendo que essas decisões são tomadas a três em 

reuniões de direção que temos semanalmente. O que é que são as minhas funções em 

específico? Eu estou mais alocada à área da formação e da parte do outsourcing dos 

recursos humanos e consultoria de e-learning. E a Alda está especificamente na 

consultoria a nível das certificações pela DGERT, o que significa que eu faço a gestão 

das pessoas e do trabalho a nível da formação e ela dessa consultoria específica. Para 

além de eu estar ligada a formação intra, ou seja clientes-empresa, e inter, formação a 

título individual na qual trabalho mais diretamente com a Cátia, ela já me vai ajudando 

em alguns clientes intra, mesmo ao nível de propostas, já vai fazendo os layouts e eu 

depois termino, portanto temos estas duas valências que embarcam depois os vários 
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cursos, desde a modalidade presencial à modalidade e-learning, sou também responsável 

pela parte e-learning e trabalho mais com o Hugo, pelas atualizações da plataforma, pela 

manutenção, tudo o que é novos cursos e-elearning, fazemos, implementamos, etc. Para 

além disso, trabalho a parte do marketing da empresa, faço a faturação prática aqui, 

porque depois temos uma contabilista que lança as faturas etc., e o que? O resto de tudo… 

sei lá! A contratação dos recursos humanos também, escrevo muitas vezes também os 

artigos para as revistas, faço esse contacto direto que lá está, está dentro da área do 

marketing para as revistas, agora estamos a fazer o novo site para a Formação de 

Formadores, dou, nos temos um curso de e-learning que é de 150 horas que sou eu que 

dou largamente a maioria das edições, que já vamos na vigésima quinta que é o Master, 

que tenho muito trabalho nesse nível, também felizmente estamos sempre a começar 

cursos desses, sei lá… é um bocadinho do resto de tudo …até porque a própria formação 

tem muito trabalho, uma logística muito grande, desde o contacto com o cliente, à 

elaboração do projeto, o diagnóstico de necessidades, a fazer o curso, aos materiais, 

implementar, acompanhar equipas, a selecionar formador, isso tudo é muito trabalhoso e, 

depois dar resposta a todas as situações que surgem: um formando que disse isto, ou fez 

aquilo, ou como é que vamos fazer isto, ou o outro que não pode vir, ou seja, estamos 

sempre a resolver situações problema que no fundo é isso. A Alda trabalha mais ao nível 

das certificações. E a Cátia faz ao nível do atendimento geral da empresa e trabalha ao 

nível da formação, dá também um ou dois módulos em e-tutoria, portanto é e-tutora e ao 

resto faz ao nível da coordenação de tudo, a nível de principalmente inter e em termos de 

contacto com comerciais do inter e já me vai ajudando em algumas propostas do intra. E 

portanto dá aqui um apoio logístico à empresa toda, exato. Ah! E eu também faço as 

compras da Staples (risos). É um bocadinho de tudo, a Cátia também é como eu é um 

bocadinho de tudo. O Hugo trabalho só na formação tal como a Cátia mas mais como 

formador e como conceptor de alguns produtos como sendo as newsletters, fazemos os 

dois, é ele que executa no próprio programa, gere a nossa mailing list, estamos também a 

fazer com ele o novo site, e depois dá a formação presencial e a e-learning, formação de 

formadores e gestão da formação. A Inês é a única pessoa que está fifty fifty, trabalha na 

formação e na consultoria de certificações, gere a agenda dela em função disso, eu só lhe 

dou formação quando ela tem tempo dentro dos projetos de certificação mas a ideia é 

dividir 50/50. A Maria e a Diana trabalham exclusivamente para as certificações, não 

fazem nada de formação, o trabalho dela é só mesmo só projetos. Depois temos a nossa 

designer que faz um trabalho de designer são pessoas avençadas não trabalham 
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internamente aqui mas é com quem nós temos um fim mensal que temos que assegurar, 

é a designer, é a contabilista, é a empresa de informática que é o Webcolinas, a 

manutenção do parque informático e de software, etc. e, da manutenção também do site 

que também temos uma avença mensal do site que nós temos da B-Training. E pronto e 

basicamente... ah, também temos a senhora da limpeza que também é muito importante e 

também faz parte da nossa equipa, vem cá madrugada não se vê mas também é muito 

importante e quando ela falha toda a gente nota. 

Entrevistador: Na equipa de trabalho como é feita a divisão de tarefas? Como é a 

orientação? Ou seja, cada pessoa tem a sua autonomia, a divisão não é feita pela 

Dra. Mafalda e pela Dra. Alda…  

Entrevistada: Sim as pessoas tem muita autonomia nas suas agendas embora são 

partilhadas, eu por exemplo tenho a agenda do Hugo não da Cátia porque não faz sentido 

pois todos os dias surgem propostas novas para fazer e formandos novos, portanto a Cátia 

tem um trabalho muito dinâmico, muda quase de minuto a minuto. O Hugo também tem 

um trabalho muito dinâmico mas é diferente é mais previsível, eu tenho agenda dele, eu 

sei quando ele está a dar ali formação ou aqui, o que é que ele está a fazer etc. Ali a nível 

das certificações, elas tem um trabalho mais pré-programado é diferente conseguem ter, 

já tivemos em tempos já trabalhos muito com isso com o time report antecipado o que se 

sabe quantos projetos é que estão certificados para aquele mês, em que fase do projeto é 

que se está e, o que é que mais se vai fazer neste dia para que projeto e noutro dia para 

que projeto, os projetos tem uma data para estarem finalizados é mais fácil é mais fazível 

em termos de planeamento, mais concreto em temos de agenda e em times report. No 

trabalho da formação é mais dinâmico a esse nível é mais imprevisível. 

 

Entrevistador: Que influência tem no funcionamento da B-Training, Consulting, o 

facto de esta ter um número reduzido de membros? Sente que as coisas poderiam 

correr melhor se houvesse mais membros efetivos? 

Entrevistada: Não de maneira nenhuma, pelo contrário, nem quero que haja muitos mais. 

Porque o nosso objetivo não é ter uma empresa muito grande e mesmo assim a empresa 

já está bastante grande face á dimensão das empresas de formação que existem. O quadro 

de pessoal das outras empresas tem reduzido imenso, uma das empresas onde eu trabalhei 

tinha quase trinta pessoas e neste momento tem seis. A outra empresa que e insinuante no 
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mercado, que não vou dizer o nome, mas que até tem capital estrangeiro também tinha 

trinta e cinco ou quarenta e agora tem seis ou sete pessoas, da última vez que eu vi agora 

não sei. As empresas tem vindo a reduzir, nós agora estamos com um maior quadro de 

pessoal, um maior número de trabalhadores com todos, do que a larga maioria das 

empresas, tirando aquelas que tem outro tipo de projetos, que é por exemplo recrutamento 

e seleção, projeto financiados, que é diferente, porque quase todas as empresas de 

formação até tem projetos financiados, trabalham com o POPH com o QREN, etc. nós 

não trabalhamos com nada financiado, tudo é fruto do nosso esforço é tudo capital 

próprio. Face a empresas, que são muito poucas que têm um perfil como o nosso, nós 

temos muito trabalhadores, temos um encargo mensal muito grande, porque alguns não 

estão cá fisicamente. Portanto nós aqui estamos, um… dois… sete, mais a senhora da 

limpeza, oito, mais a designer, nove, mais a contabilista, dez, mais o gestor, onze, mais a 

empresa do parque informático, doze, mais a empresa do site, treze… mais o conjunto de 

tudo que nós temos pagar mensalmente já é um encargo que mete assim um bocadinho 

de respeito, é um encargo mensal já muito pesado e portanto nós em termos daquilo, do 

tipo de empresa que somos não vamos crescer muito mais, não é esse o objetivo, porque 

interessa-nos ter pessoas que sejam boas, não vale apena ter aqui três pessoas a fazer o 

trabalho de uma quando essa faz esse trabalho sem ser uma exorbitância de trabalho, 

interessa é que esteja motivada e ficada naquilo que está a fazer durante o dia. Não temos 

aqui pessoas que andam a passear no facebook, trocar mil e quinhentas mensagens durante 

o dia, ou que vão fumar durante meia hora ou vão fazer uma pausa de 40 minutos agora 

e 40 minutos ali, não existe isso, existe é uma grande flexibilidade, já deves ter percebido, 

quando as pessoas têm de chegar mais tarde, ou isto ou aquilo, tudo bem, desde que 

tenham o trabalho feito, essa tal responsabilidade e confiança que nós temos na 

pessoa, não há problema nenhum, é só falar e dizerem e tudo bem. Agora esse tipo de 

trabalhador que chega ali, 40 minutos a fumar, fica meia hora ao telefone, depois outra 

meia hora e mais uma hora, isso não temos. Tendo em conta o tipo de empresa que é já 

está acima da média em termos de número de trabalhadores.  

Entrevistador: Depois isto tudo o que disse, como caracteriza o espírito de trabalho 

dentro da B-Training? É um trabalho baseado na confiança… 

Entrevistada: Sim, sem dúvida. A confiança acho que diz tudo, quando nós perdemos a 

confiança numa pessoa, acho que é uma das coisas piores, acho eu. A vida já me 

encarregou de provar quando se perde a confiança numa pessoa é muito difícil, eu com a 
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minha personalidade que eu tenho eu diria que é impossível pode ser um defeito meu, 

mas a verdade é quando eu confio numa pessoa eu dou tudo àquela pessoa, dou tudo no 

sentido de ajuda, sou flexível, compreendo, brinco, faço, tudo o que eu puder fazer para 

a pessoa estar bem e sentir bem, faço, agora quando se perde a confiança… não realmente 

a confiança é a base de tudo. E é aquilo que já referi anteriormente, a entrega das pessoas 

que as pessoas dão ao projeto…  

Entrevistador: E também é visível que não existe uma separação entre vocês que 

estão na direção e a equipa de trabalho que está um pouco abaixo a nível 

hierárquico, apesar de não existir efetivamente esta tipologia… 

Entrevistada: Sim, não existe essa hierarquia formal em termos de organograma, ou seja 

trabalhamos mesmo em equipa estamos sempre todos apreender um com os outros, não 

faz sentido noutra maneira. A coesão é essencial e trabalhamos mesmo em equipa. Vou-

te dar um exemplo, ainda agora a Inês está a dar formação às tardes no Ministério da 

Economia e eu tenho a ajudo nas manhãs, como viste ontem, para a formação, e ela ontem 

mandou um e-mail quando estava no intervalo da formação para todos porque precisava 

de uns links de aplicações que fizessem o lançamento automático de questionários e o 

tratamento estatístico, como o Google Docs e mandou um help, um SOS, a dizer: mandem 

algo porque só conheço o Google Docs e os formandos estão me a pedir. E toda a gente, 

eu fui logo falar com elas lá dentro, pedi à Diana para fazer uma pesquisa, a Maria foi 

ligar ao namorado, e toda a gente se moveu, a Cátia disse não conheço mais nada, pronto 

e conseguimos mandamos cinco ou seis links e ela no fim do dia disse: isto é que é mesmo 

trabalhar em equipa porque é assim nós movemos logo mundos e fundos, para tudo para 

ajudar aquela pessoa, seja eu, seja quem for, pronto. Trabalhamos mesmo numa 

plataforma muito horizontal com respeito que deve haver e que há, tanto para um lado 

como para outro, até porque as responsabilidades são diferentes não é, mas é mesmo 

assim que trabalhamos.  

Entrevistador: E em caso de conflito, que já vi que não existe muito, como é que se 

procede a sua resolução?  

Entrevistada: Conflito entre quem? 

Entrevistador: Entre os membros da equipa. 
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Entrevistada: Entre dois membros da equipa não houve ainda assim nenhum 

significativo, mas houve um conflito muito latente que trabalhou connosco aqui na 

empresa antes da Cátia, que a equipa já estava, não só a equipa que eu também já não 

podia trabalhar com aquela pessoa porque era muito incompetente e qualquer coisa que 

corresse mal a culpa nunca era dela, então importava sempre as culpas aos colegas todos 

e fazia as coisas muito mal e era muito badalhoca, era uma porcaria a secretaria dela, não 

tinha outro nome e era tudo aquilo que nós, enfim, não queríamos, as pessoas ligavam e 

ela não dava os recados, depois a culpa nunca era dela, perdia as fichas de inscrição das 

pessoas, eu ia encontrar B.I’s não sei aonde, bem era o caos total. Pronto, tive que acabar 

com aquilo, falei com ela e aí foi a única situação que a equipa estava completamente 

farta dessa pessoa e pronto pois estar a receber as culpas e nós trabalhávamos em 

openspace e as pessoas ouviam os telefonemas e viam que as coisas não eram assim e 

portanto entre membros da equipa não me lembro assim de mais e resolveu-se a situação 

foi despedida e ponto. Teve que ser. Não há cruzamento, não há identificação possível. 

Entrevistador: E entre a direção? Quando a Dra. Alda tem uma opinião e a Dra. 

Mafalda tem outra… 

Entrevistada: Isso acontece (risos), eu especialmente sou mais reivindicativa…  

Entrevistador: Claro que nunca houve assim um conflito enorme porque se não 

estavam juntas como sócias… 

Entrevistada: As sociedades passam por muitas fases, as sociedades são como outra 

relação qualquer, não é de todo um mar de rosas, não tem sido momentos sempre cor-de-

rosa, porque não são, como em qualquer relação da nossa vida é, nem com os nossos pais, 

nem com as relações mais próximas que temos, com namorados, maridos, filhos, primos, 

tios, sei lá, as pessoas que especialmente trabalham muito juntas passam por altos e baixos 

e tem acontecido isso é natural mas tem-se resolvido, cada pessoa tem o seu feitio, eu 

tenho um feitio muito específico, a Alda tem um feitio muito diferente do meu, tentamos 

aqui conciliar, pronto nem sempre é fácil é verdade, mas isto é como em qualquer outra 

relação. 

Entrevistador: Mas é através da palavra, do diálogo que se resolve a situação…   

Entrevistada: Sim, sim claro que sim.  
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Entrevistador: Em relação á planificação das tarefas, já disse que cada um é que faz 

a sua planificação. Apesar de haver diretrizes… 

Entrevistada: Mas existe uma coisa que é partilhada, por exemplo a alocar este o objetivo 

que nós temos agora em terminar o site o Hugo sentou-se aqui e mostrou-me a agenda 

dele e eu depois eu digo e faz assim e faz assado e uns ajustes, há um comprometimento 

mútuo, caso da Cátia não há agenda não é possível agenda, no caso das outras pessoas 

tentamos sempre que haja um comprometimento mútuo mas há uma grande autonomia 

por parte das pessoas. 

Entrevistador: É isso que eu ia dizer, se existe autonomia nas decisões a serem 

tomadas pelos membros da equipa, apesar de vocês darem diretrizes à equipa, eles 

tem sempre aquela margem de autonomia… 

Entrevistada: Sim, sim, têm, já sabem também o que é que esperamos deles e as formas 

de atuação, e os objetivos e portanto dentro disto tem sempre autonomia. 

Entrevistador: Mas é sempre necessário consultar alguém da direção? 

Entrevistada: Depende do tipo de decisão, às vezes o Hugo chega-me aqui com a agenda 

mais fechada que noutras fases, depende, mas isso é se nos alocarmos num curso X ou Y 

e Z, ele marca na agenda pronto, mas nunca o alocamos sem dar o ok dele. Mesmo que 

veja que ele tenha o horário livre, nós nunca fazemos a alocação de ninguém sem 

perguntar: podes aqui ou podes ali, ou tinhas pensado fazer aqui outra coisa é sempre de 

comum acordo. 

Entrevistador: Pronto já está terminada a entrevista. Obrigado pela colaboração.  
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Anexo 1.4 - Quadro do descritivo das dimensões, categorias e subcategorias da 

entrevista I 

1ª Dimensão – A Organização 

Esta dimensão diz respeito ao modo como a sócia-gerente expressa as razões da construção da 

empresa, de como esta se tem desenvolvido e o que afecta o seu crescimento. Esta encontra-se 

dividida em duas categorias: Identidade da Organização e a perceção do ambiente/cultura da 

Empresa. 

Categoria 1 – Identidade da organização: Encontra-se subdividida em quatro subcategorias: 

1.1. Motivos/razões da criação da B-Training, Consulting: inclui afirmações da sócia-

gerente acerca do começo da empresa: Quando? Como foi? Quem criou? 

1.2. Crescimento da empresa: inclui afirmações da sócia-gerente que remetem para o 

desenvolvimento da empresa para a mudanças ocorridas e momentos mais marcantes. 

1.3. Diferenças entre a B-Training, Consulting e as instituições congéneres: inclui 

afirmações da sócia-gerente que remetem para explicar quais as diferenças mais 

significativas entre a empresa e as instituições congéneres 

1.4. Semelhanças entre a B-Training, Consulting e as instituições congéneres: inclui 

afirmações da sócia-gerente que remetem para explicar quais as semelhanças mais 

significativas entre a empresa e as instituições congéneres. 

Categoria 2 – Perceção do ambiente/cultura da organização: Encontra-se subdividida em 

duas subcategorias: 

2.1. Influência de fatores internos: inclui afirmações da sócia-gerente que expressam o 

impacto que os fatores internos têm no desenvolvimento da empresa. 

2.2. Influência de fatores externos: inclui afirmações da sócia-gerente que apresentam o 

impacto que os fatores externos têm no desempenho da empresa. 

2ª Dimensão: Composição humana e Estrutura da organização 
Esta dimensão diz respeito ao modo como a sócia-gerente perceciona a estrutura da empresa, 

a organização do trabalho e as relações entre os membros da organização. Esta encontra-se 

dividida em duas categorias: Equipa da organização e Relações Humanas. 

Categoria 1 - Equipa da organização: Encontra-se subdividida em três subcategorias: 

1.1. Qualificações e tempo de serviço na empresa: inclui afirmações da sócia-gerente que 

expressam a formação académica e o tempo de serviço dos colaboradores na empresa.   

1.2. Funções de cada membro: inclui afirmações da sócia-gerente que identificam as várias 

funções que cada elemento da equipa detêm na empresa e o modo como operam. 

1.3. Número reduzido de membros: inclui afirmações da sócia-gerente sobre a influência do 

reduzido número de recursos humanos no trabalho da organização. 

Categoria 2 – Relações Humanas: Encontra-se subdividida em sete subcategorias: 

2.1. Processo de integração de novos membros na empresa: inclui afirmações da sócia-

gerente de como são integrados os novos trabalhadores na empresa. 

2.2. Critérios para integração de novos membros na empresa: inclui afirmações da sócia-

gerente de quais os critérios fundamentais no processo de integração de novos 

trabalhadores na empresa. 

2.3. Coesão da equipa: inclui afirmações da sócia-gerente de como são as relações entre as 

pessoas se existe coesão interna; 

2.4. Resolução de conflitos: inclui afirmações da sócia-gerente de como se resolve 

internamente os conflitos entre a direção e os membros e vice-versa. 

2.5. Planificação e divisão das tarefas: inclui afirmações da sócia-gerente de como se realiza 

a planificação e a divisão de tarefas no interior da empresa. 
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2.6. Relação entre direção e os membros da equipa: inclui afirmações da sócia-gerente que 

manifestam as relações existentes entre a direção e os colaboradores no interior da 

organização. 

2.7. Tomada de decisão: inclui afirmações da sócia-gerente que expressam a perceção de 

quem e como são tomadas as decisões. 
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Anexo 1.5 – Grelha de análise de conteúdo da Entrevista I 

 

DIMENSÃO 1 – A ORGANIZAÇÃO  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE SENTIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identidade da Organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Motivos/razões da criação da B-

Training, Consulting 

 
 

“As razões da criação da empresa tem a ver com a 

tentativa de realização de um projeto pessoal e 

profissional e com a ideia de que, por um lado 

gostaria de experimentar trabalhar por conta própria 

e, por outro lado, desenvolver um projeto que tivesse 

a ver com a nossa área de formação (…)” (EI, p.1) 

 

“ (…) trabalhar nesta área da forma como eu acho que 

a formação deve ser trabalhada e os recursos humanos 

em geral.”(EI, p.1) 

 

1.2. Crescimento da empresa 

 

 

“Os momentos mais marcantes foi quando eu me 

lembro ir ao CFE registar a empresa, não é, e 

consciencializei que tínhamos aberto uma empresa 

(…)” (EI, p.3) 

 

“. Foi quando nós abrimos as primeiras instalações 

aqui em Lisboa (…)” (EI, p.3) 
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“Foi quando contratamos a primeira pessoa em 

contrato efetivo, portanto é à medida que os encargos 

vão crescendo…” (EI,p.3) 

 

“Depois cada mudança de escritório é um momento 

em que nós tentamos mudar pra melhorar.” (EI, p.3) 

 

“Depois claros quando há as adjudicações daqueles 

projetos também especiais para nós também são 

momentos marcantes, porque trazem uma realização 

pessoal e profissional muito grande.” (EI, p.4) 

 

“E para mim também é sempre um momento muito 

marcante quando se faz um balanço com a equipa e 

quando se obtém um feedback muito positivo, são 

momentos que marcam porque significa que eu estou 

a atingir os objetivos (…)” (EI, p.4) 

 

“O futuro, sem dúvida nenhuma. Porque o passado já 

foi, para mim o presente, não é o presente é o futuro, 

porque nós neste momento estamos a trabalhar para o 

futuro e, pelo menos eu, sempre pensei assim faço a 

gestão dessa maneira, nós quando trabalhamos o 

presente estamos a trabalhar o futuro.” (EI,p.2) 
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1.3.Diferenças entre a B-Training, 

Consulting e as instituições 

congéneres 

“O grau de exigência, que é elevado, portanto as 

pessoas que aqui trabalham tem de fazer as coisas 

bem-feitas (…)” (EI,p.3) 

 

(…), o nosso envolvimento, o envolvimento dos 

sócios é muito grande, executamos também, não 

estamos só a tomar decisões e portanto estamos aqui 

todos os dias, e damos muitas horas à empresa, damos 

no sentido de planeamento e do fazer, é de noite, é de 

dia, é ao fim de semana (…)” (EI,p.3) 

 

“(…)a qualidade do nosso trabalho, a qualidade do 

trabalho depois também marca no fundo os nossos 

clientes e se marcam os clientes isso é reprodutivo 

depois em termos das repercussões que tem para 

outros potenciais clientes (…)”(EI,p.3) 

 

 “É porque nós temos uma forma de trabalhar muito 

específica, muito própria, uma forma de estar na 

empresa também muito própria, de gerir os nossos 

recursos humanos, de os motivar (…)”(EI,p.3) 

 

1.4.Semelhanças entre a B-Training, 

Consulting e as instituições 

congéneres 

 

“(…) eu já trabalhei em dois locais por conta de outrem 

não vejo assim qualquer semelhança.” (EI,p.3) 
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2. Perceção do ambiente/cultura da 

organização 

 

2.1.Influência de fatores internos 

“A nossa maturidade, a maturidade das pessoas que 

estão a gerir a própria empresa (…)” (EI,p.1) 

 

“ (…) esforço que tem feito a título pessoal e 

profissional (…)”(EI,p.1) 

 

“ (…) Uma estratégia muito bem definida a nível da 

nossa gestão damo-nos com uma pessoa que nos 

auxilia na parte da estratégia mesmo (…)” (EI, p.2) 

 

“ (…) um foco muito grande no cumprimento dos 

objetivos (…) que é as pessoas terem objetivos, que é 

as pessoas dia-a-dia concretizarem felizmente os 

objetivos, isso gera um ambiente passa também para 

os clientes (…)” (EI, p .2 e 4) 

 

“(…) o produto do nosso trabalho, a qualidade do 

nosso trabalho (…)” (EI,p.2) 

 

“É o espirito de equipa, que é as pessoas motivadas, 

que é as pessoas envolvidas (…)” (EI,p.4) 
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2.2. Influência de fatores externos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“ Influencia a tal chamada crise, ou seja, a falta de 

liquidez de algumas empresas que fizeram, causaram 

uma retração muito forte ao nível dos investimentos 

na formação e no outsourcing de recursos humanos 

também e em alguns projetos em trabalho de 

consultoria.” (EI,p.4) 

 

“(…) as pessoas às vezes, temos clientes que nos 

pagam à semana, porque estão com falta de liquidez 

(…)”(EI,p.4) 

 

“(…) havia muitas empresas, o BES financiava 80% 

das PME’s portuguesas e portanto teve um grande 

impacto na economia portuguesa porque em larga 

maioria o nosso tecido empresarial é feito por PME’s. 

E, portanto, nós aí sentimos mais até que no resto, 

sentimos desde que houve esta crise no BES, ou Novo 

Banco, what ever, que realmente houve uma retração 

em termos de liquidez do mercado em geral” (EI,p.4) 
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2.3.Características relevantes de um 

bom membro 

 

“(…) ser uma pessoa dedicada, pessoas que se revêm 

no projeto, que vem o projeto também como deles, e 

que vêm as coisas como desafios, não como um fardo 

(…) “(EI,p.6) 

 

“(…) são pessoas muito empenhadas (….)”(EI,p.6) 

 

“(…) são pessoas motivadas para as funções, mas aí 

é um trabalho que tem que ser contínuo ao longo dos 

anos (…)”(EI,p.6) 

 

“(…) são pessoas muito responsáveis (…)”(EI,p.6) 

 

 (…) que trabalham com autonomia (…)”(EI,p.6) 

 

“, com valores humanos, isso é muito importante, que 

as pessoas tenham valores que saibam estar, que 

saibam comportar, e que tenham valores que 

respeitem e que gostam de ser respeitados isso 

também é muito importante e que saibam trabalhar 

em equipa.” (EI,p.6) 
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DIMENSÃO 2 – COMPOSIÇÃO HUMANA E ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE SENTIDO 

 

1. Equipa da organização 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Qualificações e tempo de serviço na 

empresa 

 

 

 

“E maior parte tem Mestrado.” (EI,p.7) 

 

“A Inês vai fazer 4 anos de efetiva, o Hugo penso que 

vai fazer 2, a Cátia vai fazer 1, depois temos a Diana 

e a Maria que estão em estágio profissional, que 

normalmente havendo espaço na altura e um bom 

desempenho passam para efetivas. E estou eu e a Alda 

efetivas desde sempre (risos).” (EI,p.7) 

 

 

1.2. Funções de cada membro 

 

 

[Terceiro sócio] “Esse sócio trabalha mais a nível da 

gestão estratégica e mais a nível de finanças e da parte 

da gestão e da contratação de recursos humanos, as 

sendo que essas decisões são tomadas a três em 

reuniões de direção que temos semanalmente.” 

(EI,p.7) 

 

[Partner] Eu estou mais alocada à área da formação e 

da parte do outsourcing dos recursos humanos e 

consultoria de e-learning. (..) eu faço a gestão das 

pessoas e do trabalho a nível da Para além de eu estar 

ligada a formação intra, ou seja clientes-empresa, e 

inter, formação a título individual na qual trabalho 
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mais diretamente com a Cátia, ela já me vai ajudando 

em alguns clientes intra, mesmo ao nível de 

propostas, já vai fazendo os layouts e eu depois 

termino, portanto temos estas duas valências que 

embarcam depois os vários cursos, desde a 

modalidade presencial à modalidade e-learning, sou 

também responsável pela parte e-learning e trabalho 

mais com o Hugo, pelas atualizações da plataforma, 

pela manutenção, tudo o que é novos cursos e-

elearning, fazemos, implementamos, etc. Para além 

disso, trabalho a parte do marketing da empresa, faço 

a faturação prática aqui, porque depois temos uma 

contabilista que lança as faturas etc. A contratação 

dos recursos humanos também, escrevo muitas vezes 

também os artigos para as revistas, faço esse contacto 

direto que lá está, está dentro da área do marketing 

para as revistas (…)o Master, que tenho muito 

trabalho nesse nível, também felizmente estamos 

sempre a começar cursos desses (…)”  (EI,p.8) 

 

[Partner] “E a Alda está especificamente na 

consultoria a nível das certificações pela DGERT.” 

(EI,p.8) 

 

[Consultant] “E a Cátia faz ao nível do atendimento 

geral da empresa e trabalha ao nível da formação, dá 
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também um ou dois módulos em e-tutoria, portanto é 

e-tutora e ao resto faz ao nível da coordenação de 

tudo, a nível de principalmente inter e em termos de 

contacto com comerciais do inter e já me vai ajudando 

em algumas propostas do intra. E portanto dá aqui um 

apoio logístico à empresa toda, exato.” (EI,p.8) 

 

[Consultant Sénior] “O Hugo trabalho só na formação 

tal como a Cátia mas mais como formador e como 

conceptor de alguns produtos como sendo as 

newsletters, fazemos os dois, é ele que executa no 

próprio programa, gere a nossa mailing list, estamos 

também a fazer com ele o novo site, e depois dá a 

formação presencial e a e-learning, formação de 

formadores e gestão da formação.” (EI,p.8 e 9) 

 

[Consultant Sénior] “A Inês é a única pessoa que está 

fifty fifty, trabalha na formação e na consultoria de 

certificações, gere a agenda dela em função disso, eu 

só lhe dou formação quando ela tem tempo dentro dos 

projetos de certificação mas a ideia é dividir 50/50.” 

(EI,p. 9) 

 

[Consultant’s] “. A Maria e a Diana trabalham 

exclusivamente para as certificações, não fazem nada 
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de formação, o trabalho dela é só mesmo só projetos.” 

(EI,p. 9) 

 

[Avença mensal] “Depois temos a nossa designer que 

faz um trabalho de designer são pessoas avençadas 

não trabalham internamente aqui mas é com quem nós 

temos um fim mensal que temos que assegurar, é a 

designer, é a contabilista, é a empresa de informática 

que é o Webcolinas, a manutenção do parque 

informático e de software, etc. e, da manutenção 

também do site que também temos uma avença 

mensal do site que nós temos da B-Training. (…) a 

senhora da limpeza que também é muito importante.” 

(EI,p. 9) 

 

1.3.Número reduzido de membros 

 

 

 

 

 

[Influência do funcionamento da B-Training, 

Consulting, o facto de esta ter um número reduzido 

de membros]“ Não de maneira nenhuma, pelo 

contrário, nem quero que haja muitos mais. Porque o 

nosso objetivo não é ter uma empresa muito grande e 

mesmo assim a empresa já está bastante grande face 

á dimensão das empresas de formação que existem.” 

(EI,p.10) 
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2. Relações Humanas 

 

 

2.1. Processo de integração de novos 

membros na empresa 

 

“Mais a nível da consultoria, normalmente tem sido 

uma consultora sénior que é a Inês que faz agora a 

integração das pessoas novas, ou seja, que tem mais a 

ver com as certificações das empresas, no sentido 

como se fosse uma tutora, vai acompanhando, vai 

explicando, existe um plano em que as pessoas 

começam a trabalhar do mais simples para o mais 

complexo para conseguirem abarcar depois o que é 

um processo todo e fazê-lo e trabalham sempre com 

o apoio dessa consultora (…)” (EI,p.5) 

 

“No caso da formação, a última pessoa que entrou foi 

a Cátia que eu acompanhei, tive quase uma semana só 

dedicada a ”arrumar a casa” e explicar-lhe tudo, e 

depois o que acontece sempre existe um 

relacionamento muito próximo e depois a partir daí, a 

pessoa vai evoluindo, vai se autonomizando mas 

como trabalhamos sempre em equipa não há um 

momento em que se diga: agora pronto e não se faz, 

não, nós estamos sempre a aprender e a pessoa tem 

autonomia mas também estou sempre eu por detrás de 

tudo, de alguma coisa que seja necessário, portanto há 

uma formação contexto em de trabalho, uma 

formação constante.” (EI,p.5) 
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2.2. Critérios na integração de novos 

membros na empresa 

 

 

“Não há nenhum critério que eu diga, A, B ou C, não. 

A pessoa é selecionada, isso sim tem critérios e temos 

várias fases para o processo de seleção, depois de 

entrar, dependendo da área para onde vai assim fará o 

seu percurso mas é um percurso muito próximo de 

nós é um processo de aprendizagem contínua.” 

(EI,p.5) 

 

2.3. Coesão da equipa 

 

 

 

“(…) não existe essa hierarquia formal em termos de 

organograma, ou seja trabalhamos mesmo em equipa 

estamos sempre todos apreender um com os outros, 

não faz sentido noutra maneira. A coesão é essencial 

e trabalhamos mesmo em equipa.” (EI,p.12) 

 

 

2.4. Resolução de conflitos 

 

 

 

[através da palavra, do diálogo que se resolve a 

situações de conflito] “ Sim, sim claro que sim.” 

(EI,p.13) 

 

 

2.5. Planificação e divisão das tarefas 

 

 

 

“Mas existe uma coisa que é partilhada, por exemplo 

a alocar este o objetivo que nós temos agora em 

terminar o site o Hugo sentou-se aqui e mostrou-me a 

agenda dele e eu depois eu digo e faz assim e faz 

assado e uns ajustes, há um comprometimento mútuo, 
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caso da Cátia não há agenda não é possível agenda, 

no caso das outras pessoas tentamos sempre que haja 

um comprometimento mútuo mas há uma grande 

autonomia por parte das pessoas.” (EI,p.13) 

 

 

2.6. Relação entre direção e os 

membros da equipa 

 

 

“Trabalhamos mesmo numa plataforma muito 

horizontal com respeito que deve haver e que há, tanto 

para um lado como para outro, até porque as 

responsabilidades são diferentes não é, mas é mesmo 

assim que trabalhamos.” (EI,p.11) 

 

 

2.7. Tomada de decisão 

 

“Depende do tipo de decisão, às vezes o Hugo chega-

me aqui com a agenda mais fechada que noutras fases, 

depende, mas isso é se nos alocarmos num curso X ou 

Y e Z, ele marca na agenda pronto, mas nunca o 

alocamos sem dar o ok dele. Mesmo que veja que ele 

tenha o horário livre, nós nunca fazemos a alocação 

de ninguém sem perguntar: podes aqui ou podes ali, 

ou tinhas pensado fazer aqui outra coisa é sempre de 

comum acordo.” (EI,p.13) 
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Anexo 1.6 – Guião da Entrevista II 

Tema: Forças diretas e indiretas do ambiente externo da organização 

Entrevistada: Sócia-Gerente da B-Training, Consulting 

Objetivo geral: Recolher dados pertinentes sobre a natureza do ambiente externo da organização, tendo em consideração as influências das forças diretas e 

indiretas. 

 

BLOCO TEMÁTICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUESTÔES OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

A. Legitimação da entrevista 

 

  

 

o Informar a entrevistada sobre 

o tema e os objetivos gerais 

da entrevista. 

 

o Motivar o entrevistado a 

participar, realçando o valor 

da colaboração. 

 

o Garantir a confidencialidade 

da informação conseguida.  

 

o Permissão para gravar a 

entrevista. 
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B. Clientes 

 

 
 

B.1. Conhecer quem sãos os 

clientes da B-Training, 

Consulting. 

 

 

B.2. Descrever de que modo a 

empresa conhece e mantém os 

seus Clientes. 

 

 

 

B.1.1. Pode identificar que são o 

tipo de clientes da da B-Training, 

Consulting? 

 

 

B.1.2. A B-Training, Consulting 

realiza frequentemente uma 

pesquisa dos clientes (tanto atuais 

como potenciais)? Se sim, 

considera esta prática vital 

porquê? 

  

B.2.1. Como é que a B-Training, 

Consulting procura manter a sua 

lista de clientes? 

 
 

 

o Idade, Instrução, rendimento e 

estilo de vida 

 

o São maioritariamente clientes 

individuais ou organizações  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1. Compreender se a B-

Training, Consulting conhece os 

seus concorrentes. 

 

C.2. Conhecer quais as fontes e as 

estratégias utilizadas pela B-

Training, Consulting para analisar 

a concorrência 

 

C.1.1. Conhece quem são os 

principais concorrentes da B-

Training, Consulting? 

 

C.2.1. Quais as fontes que 

recorrem para conhecer os 

concorrentes? 
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C. Concorrentes 

C.2.1. Quais são as estratégias 

utilizadas para analisar a 

concorrência? 

 

C.2.2. A B-Training, Consulting 

realiza uma análise de 

concorrência, que lhe permita uma 

melhor antecipação dos avanços 

ou recuos dos concorrentes? 

 

C.2.5. Na sua opinião, qual a 

grande diferença entre a B-

Training, Consulting e os 

concorrentes (a nível do 

mercado)? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Fornecedores de serviço 

 

D.1. Compreender o serviço de 

outsourcing da B-Training, 

Consulting 

 

 

D.1.1. A B-Training, Consulting 

recorre ao serviço de outsourcing? 

Se sim, quais as razões desta 

prática? 

 

D.1.2. A quem recorrem para a 

prestação desses serviços? 

 

D.1.3. Como seleccionam esses 

serviços? 
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D.1.4. Como estabelecem as 

interações com esses recursos 

humanos? 

 

 

 

 

F. Finalização da Entrevista 

 

 

F.1. Perguntar se quer acrescentar 

algo ou responder a algum assunto 

que não tenha sido abordado.  

 

F.1. Agradecer disponibilidade, 

para a realização da entrevista.  

 

F.1.1. Deseja acrescentar mais 

algum aspeto que não tenha sido 

contemplado na entrevista?  
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Anexo 1.7 – Protocolo da Entrevista II 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistador: O objetivo geral da entrevista é recolher dados sobre a natureza do 

ambiente externo da organização, tendo em consideração as influências diretas e 

indiretas. O primeiro bloco é em relação aos clientes e vamos falar um pouco de 

quem são o tipo de clientes que a B-Training, Consulting tem?   

Entrevistada: A B-Training tem um leque muito variado de clientes, importantes tanto 

na área da consultoria como na área da formação. Temos Startups ou até empresas que 

não começaram e que querem começar a certificação e depois formalizam a entrada da 

empresa no mercado, como temos grandes empresas como a EDP, a PT, a Neuroportos, 

a Nestlé…é mesmo muito variado e de todas as áreas de atividade também, desde a 

cosmética, tudo, de tudo um pouco.  

Entrevistador: Mas maioritariamente são clientes individuais ou são empresas? 

Entrevistada: Nós temos o público empresas… mas eu por acaso não sei em termos de 

ratio não tenho essa noção. Nós temos na consultoria o público empresarial, para 

certificar, então tem que ser uma empresa, e depois temos na formação, formação inter e 

intra. Portanto tenho em conta que temos a formação intra e com a consultoria a nível 

empresarial, portanto devem ser mais empresas que individuais, embora diferente.  

Entrevistador: E quando é a nível da formação os clientes individuais tem mais ou 

menos que idade, pessoas jovens ou pessoas com mais idade? 

Entrevistada: Muito variado também, não conseguimos estabelecer uma média de 

idades, é muito variado. 

 Entrevistador: E a nível da formação ou seja instrução? 

o Tema: Forças diretas e indiretas do ambiente externo da 

organização 

o Entrevistada: Sócia-Gerente da B-Training, Consulting 

o Duração: 24:40 minutos 

o Data: 25 de novembro de 2014 

o Local: B-Training, Consulting 
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Entrevistada: É muito variado mesmo, Nós num grupo podemos ter pessoas que ainda 

estão a estudar, como pessoas com 50 ou 60 anos, é muito variado.  

Entrevistador: Pessoas desempregadas? 

Entrevistada: Sim… é de tudo um bocadinho, é muito variado o nosso público-alvo.  

Entrevistador: A B-Training, Consulting realiza frequentemente uma pesquisa dos 

clientes, tanto atuais como potenciais? 

 

Entrevistada: Sim…não estamos neste momento com uma atividade, ou seja, como é 

que eu hei-de explicar… como estamos com muito trabalho nem eu própria consigo fazer 

esse trabalho comercial que queria de dar … de fazer uma análise exaustiva para 

apresentar a empresa a novos clientes empresariais. Já houve no passado… as empresas 

atravessam várias fases: há fases em que nós temos de pegar nas nossas coisinhas e ir até 

a cliente, contactar e tentar reuniões e há fases da empresa que, como é o caso, por 

exemplo a EDP eu não fui apresentar, fomos contactados e fomos convidados a dar lá 

formação, a PT a mesma coisa, a Nestlé a mesma coisa, portanto são as empresas que 

estão a vir ao nosso encontro para nós trabalharmos com eles, portanto neste momento 

não estamos nesse movimento de pesquisa. Embora que, o maior esforço que fazemos 

sempre é a nível dos individuais, ou seja há sempre uma reciclagem de pessoas e isso é 

muito feito ali pela Cátia, a nível empresarial, não estamos numa fase em que eu tenha 

que ir para o mercado por exemplo para pedir reuniões… 

 

Entrevistador: Divulgar… 

 

Entrevistada: Sim…continuamos a fazer o mesmo de sempre não é, apostamos em 

alguns artigos e algumas revistas que achamos que o devemos fazer, faz parte da nossa 

estratégia, vamos agora no mês que vem participar no Porto RH Meeting como 

patrocinadores Gold, vamos ter lá também um stand , vamos divulgar, etc. também é uma 

estratégia de crescimento para a zona do norte, mas não estou neste momento digamos 

focalizada em procurar muitos novos clientes.  

 

Entrevistador: É manté-los? 
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Entrevistada: É mantê-los aqueles que existem e procurando sempre novos mas como 

há muito coisa agora a ser feita, pronto não existe ninguém aqui na empresa na gestão 

comercial. Eu é que faço esta parte comercial a nível da formação inter e intra e a Alda a 

nível da consultoria das certificações, mas tanto eu como ela, como nós custamos dizer 

“metemos a mãe na massa” fazemos e executamos portanto existe aqui uma tentativa de 

equilibrar, a parte comercial e a parte de execução, é isso.  

 

Entrevistador: E como é que a B-Training, Consulting procura manter a sua lista de 

clientes? 

 

Entrevistada: Contactando com as pessoas, essencialmente a primeira premissa básica é 

sempre desenvolver um trabalho de qualidade, quando trabalhamos com alguém 

pretendemos desenvolver um trabalho que marque e que faça a esse alguém, seja um 

cliente de uma empresa maior ou menor, que faça esse alguém voltar a contactar-nos para 

desenvolvermos mais trabalho. Portanto aquilo que nós fazemos passa por um contacto 

regular, há um acompanhamento dos clientes, e há uma solicitação procuramos responder 

o mais rapidamente possível. 

  

Entrevistador: Até ao nível da avaliação vocês dão muito valor esse nível, ou seja á 

avaliação por parte do cliente…  

 

Entrevistada: Sim.. sim… fazemos também a avaliação pós-formação que é parecida à 

avaliação de impacto, fazemos questão também  por exemplo no caso da formação 

empresarial fazemos relatório de todas as ações para apresentar os resultados em sede de 

reunião, há um alimentar desta relação que se cria com os clientes e entre os responsáveis 

que estão à frente da reunião e à que alimentar essa relação ao longo do tempo não é?  

Entrevistador: Portanto agora passando ao nível dos concorrentes, conhece quem 

sõa os principais concorrentes da B-Training,Consulting, certamente? São as 

empresas de formação que atuam agora ao nível do mercado… 

 

Entrevistada: Sim, embora que nós de acordo com a postura que temos no mercado não 

consideramos que existe um concorrente digamos porque não existe ninguém com um 

negócio como a B-Training. Há uns que trabalham nas certificações e mil quinhentas 

coisas, há outros trabalham ao nível da formação mas trabalham com uma lógica de 
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catálogo que é maioria e que é muito diferente da nossa, há outros que trabalham na 

formação mas trabalham, quase todas as empresas trabalham com fundos comunitários, 

aqui nós nunca trabalhamos com fundos comunitários, portanto só aí logo por essa 

questão de trabalhar só com parte privada ou também com fundos nós distanciamo-nos 

muito, mesmo todas as empresas sonantes no mercado a nível da formação é muito muito 

raro é raríssimo a empresa que não recorre a fundos comunitários e nós não recorremos. 

Portanto daí que consideramos que não existe aí mercado ou um concorrente. 

Entrevistador: Mas isso é por opção pessoal ou por estratégia… 

Entrevistada: Estratégia, porque a formação financiada até agora como ela foi executada 

e a política que está por detrás é uma política que nós não nos identificamos porque é a 

política da execução, é fazer por fazer só para se dizer que se realiza e enviam aqueles 

formulários cheios de número e gráficos para depois se ir receber uma quantia que eu 

tenho não que nós trabalhamos muito para receber quinhentos e a outras pessoas recebem 

com não sei quantos mais zeros à direita, eu tenho essa noção, mas pelo menos estamos 

a construir um projeto sólido e há muitas empresas dessas, que eu já trabalhei em duas 

delas que estão a decair plenamente, é claro aos olhos e ao estudo do mercado porque 

assim que os fundos começam a diminuir essas empresas tem uma implicância ao nível 

do negócio porque já despediu quase toda a gente, agora tem só três o quatro pessoas e 

era uma grande empresa quando lá trabalhei. E nós não queremos isso, queremos uma 

coisa sustentável ao longo do tempo e ao longo dos anos para construir um projeto que é 

um projeto nosso e um projeto para as pessoas que aqui trabalham que é um projeto de 

vida de todos não podemos deixar as pessoas da mão, nem a nossa vida, nem a vida das 

pessoas que aqui trabalham, portanto é mesmo uma gestão estratégia que é nossa, teremos 

é que crescer mais devagarinho… 

Entrevistador: Também é o que acontece com a formação por catálogo, a nível 

estratégico… 

 

Entrevistada: Sim… é estratégico mas também tem a ver com a nossa abordagem na 

formação, não nos identificamos de todo com a formação por catálogo, tirando esses 

cursos que, como a Formação de Formadores, são certificados e mesmo assim nós damos 

um cunho bastante pessoal…  
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Entrevistador: E também há o referencial… 

Entrevistada: Sim…são mandamos pelo Instituto de Emprego, portanto há coisas… 

aliás a criação da B-Training tem muito a ver com isso com o facto de nós acharmos que 

no mercado a formação profissional deveria se atuar numa maneira diferente daquela que 

estava atuar até então e, até ao momento que nós criamos a B-Training o mercado da 

formação era muito pautado pela formação dos fundos comunitários, portanto era 

formação ao pontapé. E não é só isso esse mercado dos fundos para além da 

desvirtualização que se faz da formação e daí o descrédito que a formação caiu, não é? 

Que a pessoa ia para a formação só para estarem na formação, só para fazerem número 

esse mercado funciona de uma maneira muitas vezes muito injusta com lóbis muito fortes, 

com coisas muito mal que se fazem só para se enriquecer rapidamente, com muitas coisas 

que já vi passar aos meus olhos e que eu disse que nunca na minha vida iria fazer aqui, 

mas com aberrações financeiras, só quem passa é que toma noção, portanto nós afastamo-

nos de tudo isso, aliás nós temos os nossos valores na nossa página que não é só para 

estarem publicados, eles existem e são praticados no dia-a- dia, para se atuar de forma 

correta. 

Entrevistador: Então ao nível da concorrência não pauta nenhuma… 

Entrevistada: Concorrência direta não consigo dizer que é a empresa A ou empresa B, 

consigo dizer qual é a empresa que nós achamos que poderá fazer uma concorrência mais 

direta por exemplo ao serviço de certificação. Na formação pedagógica consigo 

identificar empresas que conseguem nos fazer alguma concorrência mas é portanto por 

nichos de mercado não por empresas, não por um todo. A nível da formação 

comportamental também, embora que nós tenhamos um tipo de formação diferente. Não 

é bem concorrência claro que é empresas que podem desviar o mercado, o mercado 

poderia ser nosso, e nós estamos sempre muito atentos a isso, mas pronto são nichos de 

mercado não uma empresa do todo.  

 

 Entrevistador: E quais as fontes que recorrem para conhecer os concorrentes? Não 

só as empresas mas também os nichos de mercado como a Dra. Mafalda tinha dito, 

ou seja quais as fontes que vocês mais utilizam?  
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Entrevistada: Visitar várias vezes as páginas deles, analisar o tipo de comunicação que 

fazem, aceder às newsletters deles, analisar com olhos de ver, o que é que eles estão a 

tentar comunicar para o mercado, porque quando por vezes se lança uma newsletter , 

dizem que se fez mil e quinhentos cursos significa que a empresa está, muitas vezes temo-

nos deparado com isso, e isso significa que a empresa ao lançar essa imagem para  o 

mercado está um bocado no fundo, como se fosse aflita, porque está a dizer ao mercado 

que fez imenso e depois vai iniciar um ou dois, há ali uma mensagem que não é 

congruente . Nós fazemos uma análise muito concreta, muito específica das mensagens 

que as empresas emitem para o exterior. Estamos muito atentos às revistas todas também 

da especialidade. A nível financeiro também outros dados, que nos fazem deter algumas 

opções estratégicas…  

 Entrevistador: Até mesmo quando vocês vão a conferências…  

Entrevistada: Sim vemos sempre que tipo de oferta as outras empresas estão a fazer o 

que é que, por exemplo nós recebemos a newsletter da RH Magazine ou da Human eu 

vou sempre abrir só para ver o que é que lá anda de novidades diárias, vamos estando 

atentos a tudo isso. E vamos fazendo novas pesquisas porque surgem todos os dias 

empresas e nós temos que fazer pesquisa sempre dessas novas empresas que surgem.  

Entrevistador: E a nível das estratégias, quais são as mais utilizadas? Ou seja, 

mencionou uma que é ver a tal comunicação que as empresas fazem no mercado mas 

há outras estratégias, como por exemplo a estratégia inicial que agora fiz foi reunir 

o máximo de informação sobre aquelas empresas a nível dos valores…  

Entrevistada: Sim, fazemos várias vezes bases de dados de análise do mercado, isso 

fazemos sim, quando queremos lançar um curso, que eu acho que tu também fizeste, 

atualizamos os cursos… no caso específico do curso de Gestão da Formação, quando o 

lançámos não mandámos cá para fora um valor sem fazer uma análise do mercado todo 

nacional o que é que existe relativamente a esse curso, do que é que existe, quem é que 

dá esse curso, que tipo de curso é esse, que modalidade é, que valor praticam. E em X em 

X tempo, normalmente duas vezes por ano, atualizamos esse trabalho que tiveste a fazer, 

novamente ir ao mercado, o que é que existe, o que é que existe de novo porque é assim 

que nos vamos apercebendo quem empresas é que existem novas, que empresas já 

existem e detêm o curso. Eu tenho plenamente noção que quando nós lançamos um curso, 

uma outra empresa lança o mesmo curso e também conseguimos ver através do nosso IP 
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do site quem é que consulta e também já nos apercebermos várias coisas a esse nível. 

Portanto vamos acompanhando o mercado nesse sentido. 

Entrevistador: Então podemos dizer que a B-Training, Consulting realiza uma 

análise de concorrência, que lhe permita uma melhor antecipação dos avanços ou 

recuos dos concorrentes? 

 

Entrevistada: Sim, sim. Nós vamos sempre acompanhando tanto em termos financeiros 

como em termos de mensagens do mercado o que é que as empresas estão a fazer. Não 

de forma doentia, como eu sei que algumas pessoas fazem da B-Training, já nos disseram 

inclusive, e tenho essa noção, mas digamos de uma forma com alguma sistematização 

mas não de forma doentia, é de vez em quando vamos fazendo e vemos o que é que existe 

de novo e o que é que está a acontecer. E de vez em quando vamos ver, que temos mesmo 

que ver não é, estarmos muito atento porque o mercado muda muito rapidamente e temos 

que estar atentos às coisas novas mas mais do que isso eu estou mais atenta a perceber o 

que é que o meu mercado está a pedir. Nós lançamos o curso de Gestão da Formação em 

e-learning … voltando um bocadinho atrás, nós tínhamos a formação comportamental e 

a Formação de Formadores e eu como dei muitos cursos de Gestão da Formação achava 

que era um know how que era necessário no mercado, que é conhecer o outro lado da 

formação e pensei então não criar um curso de gestão da formação à minha medida como 

eu acho que ele deverá ser e foi criado e assim demos várias sessões presenciais. Depois 

comecei-me a aperceber que para abarcar um público maior a nível nacional talvez seria 

interessante fazer a nível de e-learning e fizemos. Depois daí saltou a ideia do Master, 

portanto fomos avançando, eu pensei, temos a gestão da formação que tem necessidade 

destas 50 horas porque não ter um outro curso e, depois é analisar o mercado e ver se não 

existe no mercado, as pessoas procuram não existe e portanto vamos nós criar esse 

produto. São momentos de produção que dão muito muito trabalho, são investimentos 

muito grandes que toda a gente se envolve tanto a nível da plataforma, de materiais, 

manuais, pesquisas, as atividades, montar tudo, fazer os flyers novos, fazer pesquisa de 

mercado para a análise de valores, etc., mas tem resultado muito bem e é assim que nós 

vamos tendo novos cursos e que eles surgem, eu estou muito mais atenta a essas 

necessidades e procurar dar resposta de alguma maneira a produtos diferentes do que 

aquilo que as empresas lançam, porque até hoje não têm lançado nada que não me 
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surpreenda, portanto prefiro eu surpreender os nossos clientes com coisas novas ou 

diferentes.  

Entrevistador: Não daquela forma doentia…  

Entrevistada: Não, não, não nem copiar nem nada disso, aliás pelo contrário, o Master 

do formato que ele existe não existe em mais lado nenhum, o da Gestão da Formação os 

conteúdos que nós temos e que tem sido um sucesso muito grande também não existe em 

lado nenhum, existe inclusive um centro que certifica cursos de Gestão da Formação e as 

empresas estão a ir por aí mas é um programa que eu não concordo é mais do mesmo da 

Formação de Formadores, temos perdido algumas pessoas que dizem que isto não é 

certificado não quero, mas todas as outras, isto é para aí uns 5%, todas as outras de um 

universo de 95% preferem fazer o nosso curso, e é um curso que foi construído por nós.  

Entrevistador: A Dra. Mafalda já disse isto mas qual é a grande diferença entre a 

B-Training, Consulting e os concorrentes, mas a nível do mercado? Já disse isto mas 

se escolhesse uma grande diferença qual seria? 

Entrevistada: Se formos pela típica análise daquela que se chama empresa de formação 

é a questão dos fundos, só o facto de nós não trabalharmos com fundos faz com que a 

gente se paute por valores diferentes e que tenhamos uma filosofia e uma forma de estar 

na formação diferente, porque quem trabalha com fundos trabalha de maneira totalmente 

diferente, tem pessoas a trabalhar consigo com perfis totalmente diferentes, tem objetivos 

diferentes e falamos de números diferentes. Não significa que eu ao dizer que falamos de 

números diferentes não significa que essas empresas tenham mais cash flow que nós 

temos. Não significa que essas empresas realizem menos dinheiro que nós, realizam é de 

forma diferente, na qual eu não me identifico, nós não nos identificamos com ela, porque 

são meandros muito complexos, a formação financiada. Logo por aí é uma grande 

diferença. Depois tem a ver com o resto de tudo, com a nossa atitude no mercado, com os 

valores, com os produtos que nós temos, com as pessoas que nós temos a trabalhar 

connosco, com a nossa forma de trabalhar e coma forma de trabalhar das nossas pessoas, 

com a atitude que as pessoas têm, as pessoas que trabalham connosco. Os clientes sentem 

isso.  

Entrevistador: Pronto em relação aos fornecedores de serviço, houve aqui uma 

pequena confusão como já lhe tinha dito, ou seja, a B-Training, Consulting não 

recorre ao serviço de outsourcing? 
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Entrevistada: Não, nós temos é fornecedores de serviço.  

Entrevistador: E falando um pouco sobre isso, porque é que recorrem à prestação 

desses serviços? 

Entrevistada: Uma questão de estratégia é mesmo. Com a nossa dimensão e de acordo 

com aquilo que nós queremos, nós nunca queremos nem ambicionamos, não quero isso, 

tem a ver com a minha vida pessoal porque tem de ser gerida também e tem aqui a ver 

um esforço ente a vida pessoal com a vida profissional, eu sou mãe tenho dois filhos, 

tenho que gerir a minha vida profissional muito em função disso porque eles são 

pequeninos. Por exemplo se eu não tivesse filhos se calhar daria uma resposta diferente e 

só viveria para a profissão, não é o caso, por opção porque não quis, tentei encontrar aqui 

um equilíbrio e portanto tendo em conta todos esses vetores, nós não pretendemos ter 

muitas pessoas a trabalhar connosco, até porque não necessitamos disso e tendo em conta 

isso, não faz sentido termos uma aqui pessoa e até agora basta fazer contas a vida daquilo 

que uma empresa paga de Segurança Social de um trabalhador efetivo e daquilo que 

temos de encargos e de que a própria pessoa tem encargos não justificaria ter esse serviços 

internalizados. Portanto nós temos ao nível da gestão do site da empresa trabalha 

connosco há vários anos deste que existe o site em phee mensal, temos a empresa de 

informática que trabalha connosco no parque informático software e hardware que 

também é phee mensal,é um fornecedor nossa de serviço, depois temos a designer que é 

uma freelancer que é avençada, temos a contabilidade que também é avençada, recibo 

verde também, e a senhora da limpeza… 

Entrevistador: E a bolsa de formadores… 

Entrevistada: Ah… e a bolsa toda de formadores sim que mais uma vez como nós 

trabalhamos por projeto na formação não faria sentido ter aqui vinte formadores, 

interessa-me ter aqui formadores disponíveis mas que são alocados e contratados à peça 

entre aspas em projeto, eles são freelancer, são fornecedores de serviço.  

 

Entrevistador: Aí está se houvesse um catálogo de formação talvez seria 

completamente diferente essa dinâmica…  

Entrevistada: Depende… depois há empresas que tem por catálogo mas só tem aquele 

curso uma vez ou duas vezes, depende muito.   
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Entrevistador: Ah ok.  

Entrevistada: Mas mesmo nós temos o curso de formação de formadores que tem muita 

saída ou é dado por formadores internos que faz parte do trabalho deles ou então nós 

contratamos pessoas, nós nunca sabemos bem que cursos que vão começar e não faria 

sentido em ter um encargo financeiro mensal com uma pessoa que vai trabalhar quatro 

ou cinco vezes por mês, não faz sentido, portanto é uma questão de ginástica financeira 

mesmo.  

Entrevistador: E como é que selecionam esses serviços?  

Entrevistada: Dos serviços? Depende dos serviços, em termos dos formadores nós temos 

um processo de recrutamento interno que já temos já delineado quando precisamos de 

novos formadores, tendo várias fases: tem uma fase de lançamento para o mercado da 

necessidade que nós temos do tipo de formador, da área e do perfil do formador; depois 

tem uma análise curricular, ou seja, uma triagem curricular; depois tem uma outra mais 

exaustiva; depois tem uma fase de entrevista e uma fase de simulação, ninguém aqui dá 

formação sem passar essas fases todas. A nível dos outros fornecedores de serviços as 

coisas foram acontecendo, fazemos uma análise do mercado, analisamos pedimos 

orçamentos, vemos os prós e os contras e tomamos opções. 

Entrevistador: E como estabelecem as interações entre esses recursos humanos? É 

realizada no quotidiano e ao nível das necessidades certo? 

Entrevistada: Sim, ao nível do site quando temos uma novidade pendente para inserir 

enviamos para eles por e-mail de manhã imaginemos, à tarde outra coisa qualquer, temos 

um cronograma para inserir e faz isso e eles dão feedback, com a Vanessa, com a designer 

é a mesma coisa, se ela conseguir ela para conceber e ela concebe, nós dizemos se 

gostamos ou não e ela reformula e muito telefonicamente e por e-mail e as coisas 

funcionam muito bem.  

Entrevistador: E ao nível da bolsa de formadores? 

Entrevistada: Ao nível da bolsa de formadores é quando existe formação e quando temos 

mais, há alguns formadores que trabalham numa base mensal connosco, já sabem mais 

ou menos, são aqueles que mais rodam digamos que são mais residentes entre aspas, 

embora que não tenham qualquer vínculo sem ser um prestador de serviços connosco e 

depois temos outros de outras áreas que precisamos menos ou as mesmas áreas mas que 
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surge alturas em que temos mais formação e temos que recorrer a mais formadores. E as 

pessoas vão sendo contactadas e depois temos o cronograma perguntamos se têm 

disponibilidade depois é projeto a projeto.  

 Entrevistador: ok, Já terminamos e obrigado então. 

Entrevistada: De nada. 
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Anexo 1.8 - Quadro do descritivo das dimensões, categorias e subcategorias da 

Entrevista II 

1ª Dimensão: Influência das Forças Ambientais Externas 

Esta dimensão diz respeito ao modo como a sócia-gerente experiencia e perceciona a influência 

das forças externas diretas no desenvolvimento da organização. Está agrupada em duas grandes 

categorias: Intervenientes e Influência no desenvolvimento da Empresa. 

Categoria 1 – Intervenientes: Encontra-se subdividida em três pontos: a) Clientes, b) 

Fornecedores e c) Concorrentes. 

A) Clientes: Encontra-se subdividido em duas subcategorias:  

A.1.1. Caracterização dos Clientes: inclui afirmações da sócia-gerente que remetem para o 

conhecimento sobre os seus clientes e as principais características. 

A.1.2 Pesquisa de clientes: inclui afirmações da sócia-gerente que expressam o modo como 

a empresa realiza a pesquisa de potenciais clientes. 

B) Concorrentes: Encontra-se subdividido em duas subcategorias: 

B.1.1. Conhecimento dos seus concorrentes: inclui afirmações da sócia-gerente que remetem 

para o conhecimento de quem são os concorrentes diretos e indiretos da empresa. 

B.1.2. Fontes utilizadas para conhecer os concorrentes: inclui afirmações da sócia-gerente 

que identificam quais as fontes utilizada para conhecer a concorrência. 

C) Fornecedores: Encontra-se subdividido em duas subcategorias: 

C.1.1. Caracterização dos fornecedores de serviço: inclui afirmações da sócia-gerente que 

remetem para o conhecimento sobre quem são os fornecedores e áreas em que prestam serviços. 

C.1.2. Razões: inclui afirmações da sócia-gerente sobre o porquê de requerer os serviços destes 

fornecedores, o porquê de tomar algumas opções. 

Categoria 2 – Influência no desempenho da empresa: Encontra-se subdividida em três 

pontos: a) Clientes, b) Fornecedores e c) Concorrentes. 

A) Clientes: Encontra-se subdividido em uma subcategoria: 

A.1.1. Manutenção da lista de clientes: inclui afirmações da sócia-gerente sobre como a 

empresa consegue manter a sua lista de clientes. 

B) Concorrentes: Encontra-se subdividido em duas subcategorias: 

B.1.1. Estratégias de análise: inclui afirmações da sócia-gerente sobre quais as estratégias de 

análise que a empresa utiliza para estar a atenta à concorrência, análise de concorrência e como 

avalia a informação.  

B.1.2. Diferenciação da empresa: inclui afirmações da sócia-gerente que remetem para 

explicar quais as diferenças mais significativas entre a empresa e os seus concorrentes a nível 

do mercado.  
C. Fornecedores de serviço: Encontra-se subdividido em duas subcategorias: 

C.1.1. Seleção dos serviços: inclui informações da sócia-gerente de como a empresa 

selecciona os serviços provenientes dos fornecedores. 

C.1.2. Relação empresa/ fornecedores: inclui afirmações da sócia-gerente sobre os processos 

de níveis de participação dos fornecedores na empresa e como se estabelecem as interações 

entre a empresa e os fornecedores. 

D. Forças Indiretas: Encontra-se subdividido em duas subcategorias:  

D.1. Conhecimento das forças indiretas: inclui afirmações da sócia-gerente que remetem 

sobre quais as forças indirectas que mais afectam o desenvolvimento e desempenho da empresa 

e dos seus colaboradores. 
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D.2. Resistência para com as forças indiretas: inclui afirmações da sócia-gerente que 

demonstram que a empresa possui uma certa resistência para com as forças indiretas, dando 

especial atenção ao ambiente da empresa como fator de crescimento. 
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Anexo 1.9 – Grelha de Análise de Conteúdo da Entrevista II 

 

DIMENSÃO 1 – INFLUÊNCIA DAS FORÇAS AMBIENTAIS EXTERNAS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE SENTIDO 

 

1. Intervenientes 
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A.1.1. Caracterização dos Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A B-Training tem um leque muito variado de clientes, 

importantes tanto na área da consultoria como na área da 

formação. Temos Startups ou até empresas que não 

começaram e que querem começar a certificação e depois 

formalizam a entrada da empresa no mercado, como 

temos grandes empresas como a EDP, a PT, a 

Neuroportos, a Nestlé…é mesmo muito variado e de 

todas as áreas de atividade também, desde a cosmética, 

tudo, de tudo um pouco.” (EII, p. 1) 

 

[Clientes individuais ou empresariais] “mas eu por acaso 

não sei em termos de ratio não tenho essa noção. Nós 

temos na consultoria o público empresarial, para 

certificar, então tem que ser uma empresa, e depois temos 

na formação, formação inter e intra. Portanto tenho em 

conta que temos a formação intra e com a consultoria a 

nível empresarial, portanto devem ser mais empresas que 

individuais, embora diferente.” (EII, p. 1) 

 

[Nível da formação os clientes individuais] “Muito 

variado também, não conseguimos estabelecer uma 
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média de idades, é muito variado. (…) É muito variado 

mesmo, Nós num grupo podemos ter pessoas que ainda 

estão a estudar, como pessoas com 50 ou 60 anos, é muito 

variado.” (EII, p. 1 e 2) 

 

A.1.2 Pesquisa de clientes 

 

 

 

“(…) como estamos com muito trabalho nem eu própria 

consigo fazer esse trabalho comercial que queria de dar 

… de fazer uma análise exaustiva para apresentar a 

empresa a novos clientes empresariais (..) portanto neste 

momento não estamos nesse movimento de pesquisa.” 

(EII, p. 2) 

 

“Embora que, o maior esforço que fazemos sempre é a 

nível dos individuais, ou seja há sempre uma reciclagem 

de pessoas e isso é muito feito ali pela Cátia, a nível 

empresarial, não estamos numa fase em que eu tenha que 

ir para o mercado por exemplo para pedir reuniões…” 

(EII, p.2) 

B) Concorrentes 
B.1.1. Conhecimento dos seus 

concorrentes 

 

“Sim, embora que nós de acordo com a postura que 

temos no mercado não consideramos que existe um 

concorrente digamos porque não existe ninguém com um 

negócio como a B-Training.(…) Portanto daí que 

consideramos que não existe aí mercado ou um 

concorrente.”  (EII, p.3) 



 OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO EXTERNA NUMA EMPRESA DE FORMAÇÃO 

3 
 

 

“Concorrência direta não consigo dizer que é a empresa 

A ou empresa B, consigo dizer qual é a empresa que nós 

achamos que poderá fazer uma concorrência mais direta 

por exemplo ao serviço de certificação. Na formação 

pedagógica consigo identificar empresas que conseguem 

nos fazer alguma concorrência mas é portanto por nichos 

de mercado não por empresas, não por um todo. A nível 

da formação comportamental também, embora que nós 

tenhamos um tipo de formação diferente. Não é bem 

concorrência claro que é empresas que podem desviar o 

mercado, o mercado poderia ser nosso, e nós estamos 

sempre muito atentos a isso, mas pronto são nichos de 

mercado não uma empresa do todo.” (EII, p.5) 

 

B.1.2. Fontes utilizadas para conhecer 

os concorrentes 

 

 

“(…) aceder às newsletters deles (…)”(EII, p.6) 

 

“(…) visitar várias vezes as páginas deles (…)”(EII, p.6) 

 

“Estamos muito atentos às revistas todas também da 

especialidade.” (EII, p.6) 
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C) Fornecedores de Serviço 
C.1.1. Caracterização dos 

fornecedores de serviço 

 

“ (…) nós temos ao nível da gestão do site da empresa 

trabalha connosco há vários anos deste que existe o site 

em phee mensal (…)”(EII, p.9) 

“(…) temos a empresa de informática que trabalha 

connosco no parque informático software e hardware que 

também é phee mensal,é um fornecedor nossa de serviço 

(…)”(EII, p.9) 

 

“(…) depois temos a designer que é uma freelancer que 

é avençada (…)”(EII, p.9) 

  

“(…) temos a contabilidade que também é avençada, 

recibo verde também (…)”(EII, p.9) 

 

“(…) e a senhora da limpeza (…)”(EII, p.9) 

 

“ (…) e a bolsa toda de formadores sim que mais uma 

vez como nós trabalhamos por projeto na formação não 

faria sentido ter aqui vinte formadores, interessa-me ter 

aqui formadores disponíveis mas que são alocados e 

contratados à peça entre aspas em projeto, eles são 

freelancer, são fornecedores de serviço.” (EII, p.9) 
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C.1.2. Razões  

 

“Uma questão de estratégia é mesmo. Com a nossa 

dimensão e de acordo com aquilo que nós queremos, nós 

nunca queremos nem ambicionamos, não quero isso, tem 

a ver com a minha vida pessoal porque tem de ser gerida 

também e tem aqui a ver um esforço ente a vida pessoal 

com a vida profissional (…)”(EII, p.9) 

 

“(..) nós não pretendemos ter muitas pessoas a trabalhar 

connosco, até porque não necessitamos disso e tendo em 

conta isso, não faz sentido termos uma aqui pessoa e até 

agora basta fazer contas a vida daquilo que uma empresa 

paga de Segurança Social de um trabalhador efetivo e 

daquilo que temos de encargos e de que a própria pessoa 

tem encargos não justificaria ter esse serviços 

internalizados (…)”  (EII, p.9) 
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2. Influência no desempenho da 

empresa 

 

 

 

 

 

A) Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.1. Manutenção da lista de clientes 

 

“Contactando com as pessoas, essencialmente a primeira 

premissa básica é sempre desenvolver um trabalho de 

qualidade, quando trabalhamos com alguém 

pretendemos desenvolver um trabalho que marque e que 

faça a esse alguém, seja um cliente de uma empresa 

maior ou menor, que faça esse alguém voltar a contactar-

nos para desenvolvermos mais trabalho. Portanto aquilo 

que nós fazemos passa por um contacto regular, há um 

acompanhamento dos clientes, e há uma solicitação 

procuramos responder o mais rapidamente possível.” 

(EII, p.3) 

 

“É mantê-los aqueles que existem e procurando sempre 

novos mas como há muito coisa agora a ser feita, pronto 

não existe ninguém aqui na empresa na gestão 

comercial.” (EII, p.3) 
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B) Concorrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.1. Estratégias de análise  

 

“(…) analisar o tipo de comunicação que fazem 

(…)”(EII, p.6) 

 

“Nós fazemos uma análise muito concreta, muito 

específica das mensagens que as empresas emitem para 

o exterior (…)” (EII, p.6) 

 

“E vamos fazendo novas pesquisas porque surgem todos 

os dias empresas e nós temos que fazer pesquisa sempre 

dessas novas empresas que surgem.” (EII, p.6) 

 

“(…) fazemos várias vezes bases de dados de análise do 

mercado (…)” (EII, p.6) 

 

[Realiza análise de concorrência] “Nós vamos sempre 

acompanhando tanto em termos financeiros como em 

termos de mensagens do mercado o que é que as 

empresas estão a fazer. Não de forma doentia, como eu 

sei que algumas pessoas fazem da B-Training, já nos 

disseram inclusive, e tenho essa noção, mas digamos de 

uma forma com alguma sistematização mas não de forma 

doentia, é de vez em quando vamos fazendo e vemos o 

que é que existe de novo e o que é que está a acontecer.” 

(EII, p.6) 
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B.1.2. Diferenciação da empresa 

 

 

 

 

“Estratégia, porque a formação financiada até agora 

como ela foi executada e a política que está por detrás é 

uma política que nós não nos identificamos porque é a 

política da execução, é fazer por fazer só para se dizer 

que se realiza (…)” (EII, p.4) 

 

“Se formos pela típica análise daquela que se chama 

empresa de formação é a questão dos fundos, só o facto 

de nós não trabalharmos com fundos faz com que a gente 

se paute por valores diferentes e que tenhamos uma 

filosofia e uma forma de estar na formação diferente, 

porque quem trabalha com fundos trabalha de maneira 

totalmente diferente, tem pessoas a trabalhar consigo 

com perfis totalmente diferentes, tem objetivos 

diferentes e falamos de números diferente.” (EII, p.8) 

 

“Depois tem a ver com o resto de tudo, com a nossa 

atitude no mercado, com os valores, com os produtos que 

nós temos, com as pessoas que nós temos a trabalhar 

connosco, com a nossa forma de trabalhar e coma forma 

de trabalhar das nossas pessoas, com a atitude que as 

pessoas têm, as pessoas que trabalham connosco. Os 

clientes sentem isso. (EII, p.8 e 9) 
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C) Fornecedores de Serviço 

 

 

C.1.1. Seleção dos serviços 

 

“Depende dos serviços, em termos dos formadores nós 

temos um processo de recrutamento interno que já temos 

já delineado quando precisamos de novos formadores, 

tendo várias fases: tem uma fase de lançamento para o 

mercado da necessidade que nós temos do tipo de 

formador, da área e do perfil do formador; depois tem 

uma análise curricular, ou seja, uma triagem curricular; 

depois tem uma outra mais exaustiva; depois tem uma 

fase de entrevista e uma fase de simulação, ninguém aqui 

dá formação sem passar essas fases todas.” (EII, p.10) 

 

“A nível dos outros fornecedores de serviços as coisas 

foram acontecendo, fazemos uma análise do mercado, 

analisamos pedimos orçamentos, vemos os prós e os 

contras e tomamos opções.” (EII, p.10) 

 

C.1.2. Relação Empresa/ 

Fornecedores 

 

“(…) ao nível do site quando temos uma novidade 

pendente para inserir enviamos para eles por e-mail de 

manhã imaginemos, à tarde outra coisa qualquer, temos 

um cronograma para inserir e faz isso e eles dão feedback 

(…)”(EII, p.10) 

 

“ (…) com a designer é a mesma coisa, se ela conseguir 

ela para conceber e ela concebe, nós dizemos se 
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gostamos ou não e ela reformula e muito telefonicamente 

e por e-mail e as coisas funcionam muito bem.” (EII, 

p.10) 

 

“:Ao nível da bolsa de formadores é quando existe 

formação e quando temos mais, há alguns formadores 

que trabalham numa base mensal connosco, já sabem 

mais ou menos, são aqueles que mais rodam digamos que 

são mais residentes entre aspas, embora que não tenham 

qualquer vínculo sem ser um prestador de serviços 

connosco e depois temos outros de outras áreas que 

precisamos menos ou as mesmas áreas mas que surge 

alturas em que temos mais formação e temos que recorrer 

a mais formadores. E as pessoas vão sendo contactadas e 

depois temos o cronograma perguntamos se têm 

disponibilidade depois é projeto a projeto.” (EII, p.13) 

 

D) Forças Indiretas 
D.1.1. Conhecimento das forças 

indiretas 

 

“(…) a falta de liquidez de algumas empresas que 

fizeram, causaram uma retração muito forte ao nível dos 

investimentos na formação e no outsourcing de recursos 

humanos também e em alguns projetos em trabalho de 

consultoria. Agora as pessoas às vezes, temos clientes 

que nos pagam à semana, porque estão com falta de 

liquidez, e esta questão que também aconteceu com o 

BES teve um impacto muito grande, havia muitas 
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empresas, o BES financiava 80% das PME’s portuguesas 

e portanto teve um grande impacto na economia 

portuguesa porque em larga maioria o nosso tecido 

empresarial é feito por PME’s.” (EII, p.5) 

 

D.1.2. Resistência para com as forças 

indiretas 

 

“Em termos de fatores externos, não vejo assim nada que 

nos tenha feito, que seja o fator que nos tenha feito 

crescer, acho mais o produto do nosso trabalho, a 

qualidade do nosso trabalho, o nosso esforço, e o 

mercado a nível que os anos vão passando vai 

reconhecendo isso. Mas é muito mais dentro para fora, 

do que fora para dentro.” (EII, p. 2) 
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Anexo 1.10 – Guião da Entrevista III (focus group) 

Tema: Gestão da comunicação de marketing na B-Training, Consulting 

Entrevistada: Equipa efetiva da B-Training, Consulting 

Objetivo geral: Recolher informação para a caracterização das perceções descritivas e avaliativas dos membros da “equipa efetiva” da B-Training, Consulting 

em relação à comunicação de marketing da empresa 

 

BLOCO TEMÁTICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUESTÔES OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

A. Legitimação da 

entrevista 

 

  

 

 

o Informar o grupo sobre o tema e o 

objetivo geral da entrevista; 

 

o Motivar o grupo a participar, 

realçando o valor da colaboração;  

 

o Apresentar as regras da entrevista 

focus group; 

 

o Garantir a confidencialidade da 

informação conseguida;  

 

o Permissão para gravar a entrevista. 
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B. Comunicação 

organizacional 

 

B.1. Conhecer como a empresa 

realiza a sua comunicação 

marketing. 

 

 

 
 

 

 

B.2. Identificar os pressupostos e 

os objetivos – visão – que dirigem 

a comunicação de marketing.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

B.3. Identificar qual/ais a(s) 

estratégia(s) e de comunicação de 

marketing. 

B.1.1. Do vosso ponto de vista, o 

que faz a B-Training, Consulting 

no âmbito da comunicação de 

marketing? 

 

B.1.2. Que função tem o marketing 

na empresa? 

 

 

B.2.2. Quais os principais 

objetivos que a comunicação de 

marketing deve atingir?  

 

B.2.3. Em que medida, vos parece 

que a função e os objetivos estão 

ser cumpridos?  

 

B.2.4. Face às exigências do 

mercado consideram que as ações 

de marketing levadas pela empresa 

são suficientes?   

 

 
B.3.1. Que “caminhos”/ 

”soluções” estão a ser seguidos 

para concretizar os objetivos? 

 
 
 

 
 

o Qual é a importância/ papel do 

marketing na B-Training, Consulting 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

o Como caracterizam a estratégia de 

marketing da B-Training, Consulting  
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B.4. Identificar quais a(s) 

estratégia(s) que mais se adequam 

à atividade da empresa e os fatores 

inerentes à sua elaboração. 

 

 

 

 

 

 

B.5. Descrever quais as 

ferramentas comunicacionais 

existentes na empresa. 

 

 

 

B.5. Identificar quais as 

ferramentas que mais se adequam 

à atividade da empresa. 

 

 

B.6. Perceber o que a empresa 

gostaria de realizar ao nível da 

comunicação de marketing no 

futuro. 

 

B.4.1. Para vós, quais desses 

“caminhos”/ ”soluções” estão a ser 

mais vantajosas para a empresa? 

 

B.4.1.1. Porquê opção destes 

“caminhos”/”soluções” e não 

outros? 

 

 

 

B.5.1. Para além do marketing 

direto, do marketing direto online, 

da publicidade, das feiras e dos 

eventos -, a empresa utiliza mais 

alguma ou outras ferramenta/s? 

 

B.5.1.1.Porquê a opção de estas? 

 

 

 

 

B.6.1. O que gostariam de realizar 

ao nível da comunicação de 

marketing no futuro?  
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B.6.2. Futuramente quais as 

opções estratégicas que pretendem 

implementar para responder às 

exigências do público-alvo? 

 

 

 

 

C- Finalização da Entrevista 

 

 

C.1. Levantamento de informação 

contemplar.  

 

C.1. Agradecimento dos 

participantes. 

 

 

 

C.1.1. Desejam acrescentar mais 

algum aspeto que não tenha sido 

contemplado na entrevista?  
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Anexo 1.11 – Protocolo da Entrevista III (focus group) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistadora: Portanto, o objetivo geral desta entrevista consiste em recolher 

informação para a caracterização das perceções descritivas e avaliativas dos 

membros da “equipa efetiva” da B-Training sobre comunicação de marketing da 

empresa. Podemos começar? 

Entrevistados: Sim. 

Entrevistadora: A primeira pergunta que vos coloco é do vosso ponto de vista o que 

faz a B-Training no âmbito da comunicação de marketing? 

SC1: Temos várias estratégias que passam por uma vertente mais direcionada mais 

diretamente para as pessoas, o passa palavra, as plataformas como o e-goi, por exemplo… 

Entrevistadora: Ok, esta pergunta é mais direcionada em perceber como  empresa 

realiza a sua comunicação de marketing, penso que estarás a falar mais das 

ferramentas… 

SC1: Sim. 

C1: Então é através dos e-mails, é isso, os contactos telefónicos… 

Entrevistadora: Será aqui a visão, como é que vocês dirigem a comunicação de 

marketing… 

P2: Como é que comunicamos internamente? 

Entrevistadora: Mais externamente… 

P2: A nossa estratégia de marketing? 

Entrevistadora: Será mais a vossa visão… 

o Tema: Gestão da comunicação de marketing na B-Training, 

Consulting 

o Entrevistados: Equipa Efetiva da B-Training, Consulting 

o Duração: 24:52 minutos 

o Data: 16 de abril de 2015 

o Local: B-Training, Consulting 
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C1: É dar a conhecer sempre situações novas que nós tenhamos… cursos, projetos… 

SC1: É apresentar esses cursos com base, uma das estratégias, é apresentar com base nas 

pessoas que já cá passaram os testemunhos dessas mesmas pessoas. 

P1: A estratégia, isso acho que é mais a operacionalização da estratégia, porque a 

estratégia enquanto visão é uma coisa mais ampla, qual é o nosso posicionamento 

enquanto comunicação de marketing, não é? Daquilo que nos queremos dizer ao mercado 

e aquilo que nós não queremos dizer da nossa forma de nos posicionarmos face… no caso 

específico, nós temos diferentes estratégias face às áreas de negócio, não é? Estamos aqui 

a falar da formação das certificações, consultoria é tratada de uma maneira a formação é 

tratada de outra.  

P2: Os targets são diferentes… 

SC2: Exato, depende se estamos a falar de um contexto intraempresas ou interempresas… 

P1: Pois, nós estamos aqui em termos de formação temos dois tipos de público-alvo, 

portanto o público individual e o púbico das empresas, e mediante o público-alvo 

traçamos estratégias diferentes. Na consultoria é totalmente dirigida a empresas, a 

entidades…  

P2: No entanto, num todo a estratégia de marketing visa, é dar a conhecer a empresa no 

seu todo… 

C1: O que fazemos, quem somos… 

P2: Digamos que a nossa estratégia é passar o nome da marca, não é? Que a marca B-

Training seja a mais conhecida possível por bons motivos, pelo rigor, pela qualidade, pelo 

nosso profissionalismo, pelo nosso know-how e pelo aquilo que somos muito bons. Essa 

é a mensagem que nós queremos passar. E depois trabalhamos de forma ajustada ao tipo 

de serviço. 

Entrevistadora: Mas supostamente não há nenhum departamento o trabalho é todo 

feito em conjunto. É no sentido da dimensão da empresa que vocês trabalham todos 

juntos para fazerem a comunicação de marketing, apesar de serem áreas distintas, a 

formação e a certificação. 

P1: Sim existe uma centralização e depois existe uma divisão aqui, para quem trata mais 

da formação ou mais da consultoria, embora no ponto de vista operacional há uma maior 
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centralização, mas sim, depois há diferentes estratégias face à área e o target que nos 

temos. 

Entrevistadora: Já iremos falar um pouco das estratégias.  

P2: Bom mas quando saímos, quando se vai para fora para o mercado, é para apresentar 

a empresa no seu todo. Tanto que se eu vou a uma reunião vendo os serviços todos da 

empresa, depois foco-me naquilo pelo qual fui lá chamada, e a Mafalda faz o mesmo, 

temos é de passar o nome da B-Training e que não seja só reconhecida porque faz 

certificações ou só faz formação de formadores. Nós fazemos muitas coisas que somos 

verdadeiramente bons. É isso que nós queremos passar, depois o cliente escolhe qual é o 

serviço que lhe de facto interessa. 

 Entrevistadora: E para vocês que função tem o marketing na empresa? 

C4: É algo fundamental e essencial… 

P2: É ser diretamente proporcional às vendas.  

P1: Aqui em termos da formação há uma política de marketing que nos procuramos 

respeitar que é aquilo que tem funcionado mais com o nosso agente que é o passa palavra, 

é o maior meio de marketing, é o maior canal que existe na  B-Training. Nós somos uma 

empresa que aposta bastante no marketing face às empresas da mesma dimensão, de uma 

dimensão semelhante ou da mesma área. Somos das empresas que aposto em termos 

financeiro nesta área, destas questões de estratégias de marketing. Mas o nosso maior 

canal de comunicação é, sem dúvida, o passa palavra e para isso também existe uma 

estratégia por detrás que é servir o cliente o melhor possível, deixar uma marca sempre o 

mais positivo possível para que esse canal funcione. Tudo o resto acaba por ser um pouco 

residual, aquilo que nós fazemos no Expresso, aquilo que nós fazemos nas newsletters 

são importantes para lançar inputs no mercado, para o mercado nos auscultar, mas na 

verdade, verdadeira mesmo, nós temos crescido muito é através do passa  palavra. No 

outro dia, nós estávamos os dois a falar nisso, quando o Hugo custa ver isso junto dos 

grupos e larga maioria são pessoas que já vieram frequentar e já querem frequentar cursos 

connosco, fazer novos cursos. 

SC1: Há muitos que vem através de amigos, de família, daquilo que está escrito… 

P1: Exato. 
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C1: Ainda há bocado uma senhora, uma formadora que esteve aí que disse que mandou 

duas pessoas para cá. 

P1: Sempre foi assim e quando for assim funciona. 

P2: Isso é o mais genuíno. O passa palavra é a divulgação mais genuína porque alguém 

ficou satisfeito e não somos nós a dizer que fazemos um bom serviço. É alguém que 

esteve connosco e sabe que fizemos um bom serviço, isso é o mais genuíno.  

SC2: Sim, e isso é assim quer na formação, quer na área de consultorias nas Certificações, 

em que entidades clientes recomendam outras e por vezes, apesar de termos um 

posicionamento em termos de preço superior a outras entidades que prestam um serviço 

semelhante, essas entidades preferem trabalhar connosco devido à recomendação. 

C1: E acaba por ser mais credível junto aos clientes. 

P1: E aqui outro motor que funcionou muito e que foi decisivo para nós, em termos de 

marketing e de crescimento da empresa, foi a institucionalização do site. Enquanto nós 

tínhamos um site caseiro versus quando fizemos este investimento no nosso site foi um 

crescimento muito grande. O site é como se fosse um escritório virtual, uma porta aberta 

para o mundo, foi muito, muito importante para ambas as áreas.  

Entrevistador: Então podemos dizer que a função principal do marketing poderá ser 

a sobrevivência da B-Training, ou seja conseguir dar acesso a todos os serviços… 

P1: O marketing não é bem a sobrevivência… eu não diria que é a sobrevivência acaba 

por ser uma coisa, no nosso caso o marketing é uma coisa que acontece muito 

naturalmente. Nós não precisamos de parar… às vezes fazemo-lo, mas não precisamos 

de ter um departamento só de marketing, nem parar muita na nossa atividade para 

pensar… agora como é que o vamos fazer? Fazemos isso quando temos um produto novo, 

foi o caso do master, agora da Formação Avançada, ou fazemos assim ou de outra 

maneira. Quando lançamos um produto novo lançamos para pensar naturalmente como é 

que vamos fazer, agora na nossa prática corrente do dia-a-dia não há muita necessidade 

para pensar…vamos fazer desta maneira ou porque vamos fazer de outra maneira…claro 

que tomamos as nossas decisões. 

Entrevistador: É conforme o desenvolvimento…  
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P2: Sim, até porque nós na B-Training subentendemos que marketing é uma coisa que 

fazemos a toda a hora e todo o momento, não é? Quando eu estou com uma pessoa que 

conheci agora… ah eu tenho a B-Training falo da B-Training… se eu vou a uma reunião 

e apresentamos a B-Training… porque muita das coisa que nós fizemos nós tivemos como 

serviço foram “sementinhas” que nós no início usávamos essa expressão… 

“sementinhas” que deixámos no início. Portanto começamos a dar a conhecer o nome da 

B-Training e depois mais tarde, pelo crescimento que também fomos tendo muitas vezes 

vieram também ter connosco. O marketing é uma chama viva que todos os dias, daquilo 

que fazemos.  

P1: Olha um exemplo, no outro dia quando fui à consulta de médico do trabalho deixei 

lá o cartãozinho da B-Training (risos). Começámos a falar dos cursos e olha. Também da 

última e única que fez que fiz uma sessão de depilação definitiva acabei por dar também 

o cartãozinho à menina porque tinha um amigo que queria fazer, portanto é uma coisa 

constante e natural. Claro que a estratégia, o caminho, por de trás naturalmente, em 

momentos mais formais, em produtos concretos e novos que nos surgem, há momentos 

de paragem que nós temos que pensar é claro. Nós temos num ano inteiro um budget para 

o marketing.  

Entrevistador: E quais os principais objetivos que a comunicação de marketing deve 

atingir aqui na B-Training? 

P1: É isso mesmo que nós tivemos a falar.  

C1: É transmitir quem é a B-Training, ou seja difundir a marca essencialmente. 

P1: Obter clientes, em última instância, o nosso objetivo é obter clientes. Esse é o grande 

objetivo, em última instância como qualquer outra empresa, é ter clientes e ter atividade, 

que não só falem de nós mas que também adjudiquem os serviços (risos).  

Entrevistador: E para vocês em que medida, a função e os objetivos estão a ser 

cumpridos? 

P1: Em termos do quê? 

Entrevistador: Ao nível da comunicação de marketing. 

P1: Isso é uma coisa que é muito difícil de se medir. Isso é o que temos falado várias 

vezes, do nosso investimento semanal do Expresso, o nosso investimento na Expo RH, 
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ou no investimento de outras ferramentas, quando lançamos uma newsletter, os produtos 

de marketing são mais fáceis que outros. A Expo RH é por exemplo um cimentar da 

marca, fazer novos contactos… 

C1: É mais a longo prazo… 

P1: Sim é uma coisa mais a longo prazo. O expresso nós conseguimos aperceber-nos por 

vezes…  

C1: Quantificar as pessoas que comunicam… 

P1: Sim. Uma coisa muito muito difícil é a nossa participação nas revistas de 

especialidade, consoante o tipo de participação tem um determinado impacto, mas 

aqueles “burnnerzinhos” que nós colocamos B-Training, os nossos serviços não temos 

nenhum tipo de indicador do investimento. O investimento é muito grande face aos 

indicadores que temos, por exemplo face aos indicadores de retorno que dá.  

SC1: O que é mais fácil de obter o feedback acaba por ser as newsletters. De uma forma 

geral de feedback imediato são as newsletters, agora os outros são investimentos a longo 

prazo. 

Entrevistador: Face às exigências do mercado, consideram que as ações de 

marketing, não são bem ações, mas aquilo que fazem ao nível do marketing, levadas 

pela empresa são suficientes? 

P2: Nós sempre poderíamos fazer muito mais, mas associado a isso temos o orçamento, 

se nos dissessem assim é gratuito faríamos sem dúvida mais coisas (risos). É claro que 

sempre temos que analisar a eficácia da estratégia face ao orçamento existente.  

 Entrevistador: Agora voltando à estratégia, os “caminhos” e as “soluções”, e é 

importante perceber como é que vocês caracterizam a estratégia de marketing da B-

Training. Ou seja, que “caminhos” e as “soluções” estão a ser seguidos para 

concretizar os objetivos? É a forma, é o sentido de como orientam os recursos… 

C1: É como delineamos a estratégia? 

Entrevistador: Sim por aí. 

P1: Nós temos um budget anual… 
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C1: Mas além disso é aquilo que podemos partilhar com os clientes… Varia muito 

conforme a resposta do cliente, por exemplo se o master está mais parado vamos então 

apostar numa newsletter para o master… se for o e-tutor, vamos para o e-tutor… também 

já lançamos da certificação no momento que foi oportuno uma newsletter… depende 

muito da resposta do mercado.  

P1: Tem a ver com a fase me que está o negócio…. Mediante a fase negócio específico 

de cada área, assim nós delineamos uma estratégia, porque nós temos um budget anual e 

neste sentido temos uma estratégia anual… como por exemplo, vamos ou não continuar 

com o expresso, com a Expo RH, o ano passado fomos ao Porto fazer outra feira, fizemos 

o evento no ISCTE… fazemos ou não fazemos… e essas estratégias vão sendo 

alinhavadas, vão sendo modeladas em função do estado do negócio. O que nós podemos 

prospetar para um ano de 2015 num determinado desenvolvimento na área de negócios, 

podem não ir por esse caminho e nós temos que nos ajustar. Mas é delineado esse tal 

caminho, essa estratégia no início do ano, depois vamos nos ajustando porque poderemos 

querer fazer uma coisa nova como já aconteceu várias vezes, cursos novos… entretanto 

as coisas mudam facilmente. 

SC1: Lembrei-me agora que temos uma nova estratégia das newsletters… em alturas que 

temos mais procura e noutras não… por exemplo no Verão, o que temos feito é 

newsletters mais apropriadas a essa época, é incentivar as pessoas que podem ir de férias 

e que podem fazer os cursos, não se puxa tanto pelo presencial pois à partida as pessoas 

não vão procurar naquela época o presencial, por exemplo.  

 Entrevistador: Das estratégias que mencionaram, quais são as mais vantajosas para 

a empresa? O que vocês pensam que seja mais adequado à atividade da B-Training? 

Ou seja, qual a estratégia mais adequada à atividade da empresa? 

P1: Não podemos dizer (risos) Isso é o segredo do negócio. 

SC3: Acaba por ser o articular de todas… 

P2: O fruto de todas as estratégias porque não há só uma…  

SC1: As estratégias por si só não valem muito, por exemplo as newsletters são muito 

boas porque tem um impacto mais imediato mas depois não acabam por “alimentar” a 

empresa em si… 
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P2: Mas por exemplo é toda uma atividade concertada, nós mandamos uma newsletter e 

as pessoas pedem pedido de informações e nós se não tivermos ninguém para telefonar 

logo de seguida, vamos perder a pessoa. A abordagem que fazemos comercialmente ao 

telefone, por exemplo eu no meu caso, já muitos clientes mo disseram que só pela 

abordagem telefónica percebem a diferença entre nós e outras empresas. Só como nós 

perguntamos as coisas e queremos saber quem é, o que fazem… portanto há todo um 

trabalho que se faz, que faz com que resultar bem, ou como nós gostamos e desejamos. 

Só uma só não funcionaria.  

SC2: Exato, as ferramentas que utilizamos não funcionam automaticamente e por si só. 

Trabalhamos muito para que existam resultados. As ferramentas são um ponto de partida 

mas de seguida somos nós a alavanca através do nosso trabalho. 

Entrevistador: Em relação às ferramentas, isto é os meios que uma empresa utiliza 

para se aproximar dos seus consumidores, daquilo que eu vi ao longo do estágio, 

para além do marketing direto, o marketing direto online, a publicidade, as feiras, 

não utilizam mais nenhuma ferramenta? 

P2: As reuniões… 

P1: O que queres dizer com marketing direto? São por exemplo reuniões? Porque 

entramos em contacto face to face com os clientes… 

SC1: Na publicidade, as publicações nas revistas da especialidade… 

P1: Basicamente é aquilo faz uma empresa com o nosso objeto de trabalho… portanto 

temos as publicações, temos o site, fizemos recentemente outro site, pensamos que seria 

importante para incrementarmos uma das nossas áreas mais fortes, ou seja, temos dois 

sites um institucional e outro uma área muito específica, foi uma ação que nós 

desenvolvemos. Estamos agora a preparar uma revisão, renovação do nosso site, e outra 

coisa também, que é traduzi-lo para inglês, portanto vai ficar a curto prazo, um novo site 

em inglês e em português, que também é um investimento muito grande, em termos de 

tempo, os dois tempos (risos).Temos as publicações, o marketing direto, o passa palavra, 

as feiras, os eventos, as nossas próprias instalações são uma aposta no nosso marketing, 

não é? Quando houve a ideia de pôr o vinil ao longo das janelas todas é uma questão de 

marketing também, marketing visual. Depois muito o contacto direto com o cliente as 

newsletters… não estou a lembrar-me assim de mais nada. 
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P2: O que eu acho que é distinto é que não basta só falarmos de que fazemos isto, 

marketing direto, ou estar na Expo RH, eu gosto muito de dar este exemplo porque há 

muitas maneiras de estar numa feira, vocês viram no ISCTE, eu não tive lá, mas a Mafalda 

disse que houve pessoas que foram só lá por um roll up e abandonaram completamente, 

o mesmo vês no Expo RH, há lá stands, há um investimento, pode-se dizer que a empresa 

esteve lá mas depois é a atitude que eu acho que faz a diferença. É associado isto tudo 

termos uma atitude ativa. Não é estar à espera que venham ter connosco. 

Entrevistador: Ao nível do futuro o que gostariam de realizar ao nível da 

comunicação de marketing na empresa? 

P1: Esse projeto que eu te disse, que vai ser um investimento grande que vai incidir sobre 

o site novo, que o nosso site está muito bem conseguido e funciona muito bem mas eu 

acredito que em certa altura é bom mudar. Nós temos seguido esse caminho sempre da 

mudança a todos os níveis, não podemos estagnar temos que mudar, isso até acontece na 

plataforma estamos sempre a inovar. Eu acredito mesmo nisso se não inovarmos, é muito 

bonito, é muito bom, mas entramos numa margem de conforto e temos que indo sair dessa 

margem de conforto para marcar a diferença. Esse novo site vai significar um 

investimento muito grande a vários a todos os níveis e vai significar também e vamos 

comunicar ao mercado, com o novo site, que continuamos aqui ativos, inovadores que 

marcamos pela diferença, que estamos sempre em atualização, isso é muito importante, 

renova, reflete muito o espírito da nossa equipa e da nossa empresa que é sempre fazer 

diferente. As pessoas dão muito valor a isso. O nosso site está mais que na altura de sofrer 

ali um refresh, está a ficar um bocadinho démodé em relação ao layout. O novo site já 

está todo planeado, já estamos a tratar da tradução e só falta por as mãos na massa, nesse 

grande sentido. Esse é o grande projeto ao nível da comunicação para o exterior da 

empresa para fim de 2015, início de 2016. De resto eu não acho que tenhamos outra 

estratégia futura. 

Entrevistador: E ao nível das certificações? 

P2: Também tem a ver com o site lá está, é tudo concertado, não é?  

P1: Aqui nas certificações há uma subárea que vai agora nascer mas em termos de 

marketing ela funciona muito como marketing direto- 

Entrevistador: E qual é? 
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P1 e P2 2: Isso agora, não podemos dizer (risos). 

P1: Não é nada já que não se faça, é apenas uma formalização e um investimento nessa 

área. É um produto muito customizado de cliente para cliente, isso é mesmo marketing 

direto. 

P2: Já se faz, mas é tornar mais profissional e mais estratégico e de área de interesse. É 

ligar aos nossos clientes, no âmbito da certificação, ligar saber como estão, o que andam 

a fazer, o estar lá. 

SC2: Sim, trata-se de personalização e atenção às necessidades dos clientes… 

P1: E as nossas instalações são um canal de marketing muito grande porque não só estar 

no centro de Lisboa, estar na Rua Castilho, como eu a bocada estava a falar com a nossa 

cliente da Allianz, que ela mencionou que “vocês estão num local privilegiado e com uma 

vista privilegiada” e isso é fantástico porque gera um sentimento positivo de marketing. 

Esse investimento que nós fizemos nas instalações e neste sítio, que foi o maior 

investimento em termos de marketing, porque isto é marketing interno, porque também é 

para o nosso conforto enquanto clientes internos da B-Training, e para quem trabalha 

connosco isso é marketing interno porque é importante as pessoas estarem confortáveis, 

sentirem-se bem, terem uma boa vista, não estarem virados para as traseiras, não irem 

trabalhar para Chelas ou sei lá… Essa foi uma estratégia à certa altura que foi uma decisão 

que foi tomada naquela altura… vamos fazer este enorme investimento agora ou não 

vamos fazer, isto é tudo de marketing interno e externo. Portanto tem prós e contras mas 

é um investimento não médio mas a longo prazo. 

P2: Lá está era uma coisa que desejávamos muito, ter um espaço traduzisse aquilo que 

nós somos e que queríamos ser. 

Entrevistador: Bem terminamos aqui o leque de perguntas… 

P1: Oh não falamos nos sacos, nas canetas que também é publicidade. 

C1: Por exemplo um amigo que trabalha numa outra empresa e foi parar na sua secretária 

uma caneta nossa, a vermelha, e perguntou-me onde é que nós andávamos a dar as 

canetas. 

P2: Mas isso é a nossa primeira caneta… 

SC1: Mas anda aí espalhada, o que é bom.  
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P1: Onde é que é? 

SC1: Na PT. 

P1: Nós já trabalhamos com a PT há imenso tempo. 

P2: Uma particularidade, nós quando escolhemos canetas escolhemos, é claro que 

fazemos uma análise do valor da caneta, não vamos estar a oferecer caríssimas, mas só 

para teres uma a noção do nível de cuidado. Nós quando escolhemos uma caneta, 

escolhemos uma caneta mesmo de feira, uma caneta que escreva bem que seja 

confortável, que nós próprios gostássemos de escrever com ela todos os dias. Na Expo 

RH nós temos de propósito pessoas que vão ao nosso stand¸ há algumas que vão lá 

gatunar tudo (risos), mas há outras que vão buscar mesmo a caneta e dizem “eu gosto 

muito da vossa caneta, vocês escolhem tão bem as canetas, as canetas são tão 

confortáveis”. Esses pequeninos pormenores valem muito, porque nós procuramos que 

tudo o que saia da B-Training seja bom. 

Entrevistador: Bem, desejam acrescentar mais alguma coisa à entrevista? 

SC1: A B-Training é top! (risos) 

P1: Como diz a música: “Simple the best!” (risos) 

Entrevistador: Obrigado, então.  
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Anexo 1.12 - Quadro do descritivo das dimensões, categorias e subcategorias da 

entrevista III (focus group) 

1ª Dimensão – Gestão Comunicação de marketing da empresa 

Esta dimensão diz respeito às perceções descritivas e avaliativas dos membros da “equipa 

efetiva” da B-Training, Consulting em relação à comunicação de marketing da empresa. Está 

agrupada em duas grandes categorias: Intervenientes e Influência no desenvolvimento da 

Empresa. 

Categoria 1 – Papel do marketing na empresa: Encontra-se subdividida em quatro 

subcategorias: 

1.1. Caracterização da área de marketing da empresa: inclui afirmações da equipa efetiva 

que remetem de como a empresa realiza a sua comunicação marketing e qual a importância 

que a empresa atribui à respetiva área. 

1.2.Função no marketing na empresa: inclui afirmações da equipa efetiva que expressam a 

principal função do marketing na empresa. 

Categoria 2 – Visão de marketing da empresa. Encontra-se subdividida em três subcategorias: 

2.1. Conhecimento dos objetivos de marketing: inclui afirmações da equipa efetiva que 

expressam quais os principais objetivos que a comunicação de marketing da empresa deve 

atingir. 

2.2. Cumprimento dos objetivos de marketing: inclui afirmações da equipa efetiva que 

demonstram em que medida a função e os objetivos de marketing estão ser cumpridos na 

empresa. 

2.3. Limitações das ações de marketing: inclui afirmações da equipa efetiva que expressam 

quais são os principais obstáculos das ações de marketing, face às exigências do mercado. 

Categoria 3 – Estratégias de marketing existentes na empresa: Encontra-se subdividida em 

três subcategorias: 

2.1. Conhecimento das estratégias de marketing: inclui afirmações da equipa efetiva sobre 

quais as estratégias que a empresa utiliza na sua comunicação de marketing. 

2.2. Fatores inerentes à elaboração das estratégias de marketing: inclui afirmações da 

equipa efetiva que mencionam quais são as principais condicionantes na elaboração das 

estratégias de marketing da empresa. 

2.3. Estratégias mais vantajosas: inclui afirmações da equipa efetiva que sugerem quais as 

estratégias que mais se adequam à atividade da empresa. 

Categoria 4 – Ferramentas comunicacionais existentes na empresa: Encontra-se 

subdividida em três subcategorias: 

4.1. Conhecimento das ferramentas comunicacionais: inclui afirmações da equipa efetiva 

sobre os quais as ferramentas que a empresa utiliza na sua comunicação com os clientes. 

4.2. Ferramentas mais vantajosas: inclui afirmações da equipa efetiva que sugerem quais as 

ferramentas que a empresa pensa serem mais úteis para divulgar os seus serviços. 

4.3. Melhoria das ferramentas comunicacionais no futuro: inclui afirmações da equipa 

efetiva que expressam o que é que a empresa gostaria de aperfeiçoar ao nível das ferramentas 

comunicacionais. 
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Anexo 1.13 - Grelha de Análise de Conteúdo da Entrevista III (focus group) 

DIMENSÃO 1 – GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DE MARKETING 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE SENTIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papel do marketing na empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Caracterização da área de 

marketing da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Não existe nenhum departamento de marketing] “Sim, 

existe é uma centralização e depois existe uma divisão 

aqui, para quem trata mais da formação ou mais da 

consultoria, embora no ponto de vista operacional há 

uma maior centralização (…)” (P1, EIII, p.3) 

 

“Até porque nós na B-Training subentendemos que 

marketing é uma coisa que fazemos a toda a hora e todo 

o momento, não é? Quando eu estou com uma pessoa que 

conheci agora… ah eu tenho a B-Training falo da B-

Training… se eu vou a uma reunião e apresentamos a B-

Training (…). O marketing é uma chama viva que todos 

os dias, daquilo que fazemos.” (P2, EIII, p.5) 

 

" Nós somos uma empresa que aposta bastante no 

marketing face às empresas da mesma dimensão, de uma 

dimensão semelhante ou da mesma área. Somos das 

empresas que aposta em termos financeiro nesta área, 

destas questões de estratégias de marketing.” (P1, EIII, 

p.4) 
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“O marketing não é bem a sobrevivência… eu não diria 

que é a sobrevivência acaba por ser uma coisa, no nosso 

caso o marketing é uma coisa que acontece muito 

naturalmente.” (P2, EIII, p.5) 

 

1.1.2. Função do marketing na 

empresa 

 

 

“É ser diretamente proporcional às vendas.” (P2, EIII, 

p.3) 

 

2. Visão de marketing da empresa 

 

 

2.1. Conhecimento dos objetivos 

de marketing 
 

 

“Obter clientes, em última instância, o nosso objetivo é 

obter clientes. Esse é o grande objetivo, em última 

instância como qualquer outra empresa, é ter clientes e 

ter atividade, que não só falem de nós mas que também 

adjudiquem os serviços (risos).” (P2,EIII, p.6) 

 

“É transmitir quem é a B-Training, ou seja difundir a 

marca essencialmente.” (C1, EIII , p.6) 

 

“Que a marca B-Training seja a mais conhecida possível 

por bons motivos, pelo rigor, pela qualidade, pelo nosso 

profissionalismo, pelo nosso know-how e pelo aquilo que 

somos muito bons. Essa é a mensagem que nós queremos 

passar. E depois trabalhamos de forma ajustada ao tipo 

de serviço.” (P2, EIII, p.3) 
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[construção da marca]“(…) porque muita das coisas que 

nós fizemos nós tivemos como serviço foram 

“sementinhas”… que nós no início usávamos essa 

expressão… “sementinhas” que deixámos no início. 

Portanto começamos a dar a conhecer o nome da B-

Training e depois mais tarde, pelo crescimento que 

também fomos tendo muitas vezes vieram também ter 

connosco.” (P2, EIII, p.3) 

 

 

 

2.1.Cumprimento dos objetivos de 

marketing 

 

 

 

“Isso é uma coisa que é muito difícil de se medir. Isso é 

o que temos falado várias vezes, do nosso investimento 

semanal do Expresso, o nosso investimento na Expo RH, 

ou no investimento de outras ferramentas, quando 

lançamos uma newsletter, os produtos de marketing são 

mais fáceis que outros. O investimento é muito grande 

face aos indicadores que temos, por exemplo face aos 

indicadores de retorno que dá.” (P1, EIII, p.6) 

 

“Uma coisa muito muito difícil é a nossa participação nas 

revistas de especialidade, consoante o tipo de 

participação tem um determinado impacto, mas aqueles 

“barnnerzinhos” que nós colocamos B-Training, os 

nossos serviços não temos nenhum tipo de indicador do 

investimento. O investimento é muito grande face aos 
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indicadores que temos, por exemplo face aos indicadores 

deretorno que dá.” (P1, EIII, p.7) 

 

 

2.2. Limitações das ações de 

marketing 

 

 

 

“Nós sempre poderíamos fazer muito mais, mas 

associado a isso temos o orçamento, se nos dissessem 

assim é gratuito faríamos sem dúvida mais coisas (risos). 

É claro que sempre temos que analisar a eficácia da 

estratégia face ao orçamento existente.” (P2,EIII, p. 7) 

 

3. Estratégias de marketing 

existentes na empresa 

 

 

3.1.Conhecimento das estratégias de 

marketing 

 

 

[Passa a palavra] “É apresentar esses cursos com base, 

uma das estratégias, é apresentar com base nas pessoas 

que já cá passaram os testemunhos dessas mesmas 

pessoas.” (SC1, EIII,p.2) 

 

“ (…) essencialmente a primeira premissa básica é 

sempre desenvolver um trabalho de qualidade, quando 

trabalhamos com alguém pretendemos desenvolver um 

trabalho que marque e que faça a esse alguém, seja um 

cliente de uma empresa maior ou menor, que faça esse 

alguém voltar a contactar-nos para desenvolvermos mais 

trabalho. Portanto aquilo que nós fazemos passa por um 

contacto regular, há um acompanhamento dos clientes, e 

há uma solicitação procuramos responder o mais 

rapidamente possível.” (P2, EIII, p.3) 
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“(…) uma estratégia por detrás que é servir o cliente o 

melhor possível, deixar uma marca sempre o mais 

positivo possível .” (P1, EIII,p.4) 

 

[Qualidade-preço do produto]“ (…) é assim quer na 

formação, quer na área de consultorias nas Certificações, 

em que entidades clientes recomendam outras e por 

vezes, apesar de termos um posicionamento em termos 

de preço superior a outras entidades que prestam um 

serviço semelhante, essas entidades preferem trabalhar 

connosco devido à recomendação.” (SC2, EIII, p.4) 

 

“A abordagem que fazemos comercialmente ao telefone, 

por exemplo eu no meu caso, já muitos clientes mo 

disseram que só pela abordagem telefónica percebem a 

diferença entre nós e outras empresas”. (P1, EIII, p.8) 

 

“Lembrei-me agora que temos uma nova estratégia das 

newsletters… em alturas que temos mais procura e 

noutras não… por exemplo no Verão, o que temos feito 

é newsletters mais apropriadas a essa época, é incentivar 

as pessoas que podem ir de férias e que podem fazer os 

cursos, não se puxa tanto pelo presencial pois à partida 

as pessoas não vão procurar naquela época o presencial, 

por exemplo.” (SC1, EIII,p.8) 
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“(…) a institucionalização do site. Enquanto nós 

tínhamos um site caseiro versus quando fizemos este 

investimento no nosso site foi um crescimento muito 

grande. O site é como se fosse um escritório virtual, uma 

porta aberta para o mundo, foi muito, muito importante 

para ambas as áreas.” (P1, EIII, p.4) 

 

“Esse novo site vai significar um investimento muito 

grande a vários a todos os níveis e vai significar também 

e vamos comunicar ao mercado, com o novo site, que 

continuamos aqui ativos, inovadores que marcamos pela 

diferença, que estamos sempre em atualização, isso é 

muito importante, renova, reflete muito o espírito da 

nossa equipa e da nossa empresa que é sempre fazer 

diferente.” (P1, EIII, p. 9 e 10) 

 

 

 

 

 

3.2. Fatores inerentes à elaboração 

das estratégias de marketing 

 

 

 

“(…) no caso específico, nós temos diferentes estratégias 

face às áreas de negócio, não é? Estamos aqui a falar da 

formação das certificações, consultoria é tratada de uma 

maneira a formação é tratada de outra. (…) Tem a ver 

com a fase me que está o negócio…. Mediante a fase 

negócio específico de cada área, assim nós delineamos 

uma estratégia, porque nós temos um budget anual e 

neste sentido temos uma estratégia anual…e essas 
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estratégias vão sendo alinhavadas, vão sendo modeladas 

em função do estado do negócio.” (P1, EIII, p.2 e 7). 

 

 “Varia muito conforme a resposta do cliente, por 

exemplo se o master está mais parado vamos então 

apostar numa newsletter para o master… se for o e-tutor, 

vamos para o e-tutor… também já lançamos da 

certificação no momento que foi oportuno uma 

newsletter… depende muito da resposta do mercado.  

(…) Mas é delineado esse tal caminho, essa estratégia no 

início do ano, depois vamos nos ajustando porque 

poderemos querer fazer uma coisa nova como já 

aconteceu várias vezes, cursos novos… entretanto as 

coisas mudam facilmente.” (P1, EIII, p.2 e 7) 

 

3.3. Estratégias mais vantajosas  

 

 

 “Acaba por ser o articular de todas…” (SC1, EIII, p.8) 

 

“O fruto de todas as estratégias porque não há só 

uma…”(P2, EIII, p.8) 

 

 “As estratégias por si só não valem muito, por exemplo 

as newsletters são muito boas porque tem um impacto 

mais imediato mas depois não acabam por “alimentar” a 

empresa em si…” (SC1, EIII, p.8) 
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 “Mas por exemplo é toda uma atividade concertada 

(…)” (P2, EIII, p.8) 

 

4. Ferramentas comunicacionais 

existentes na empresa  

4.1. Conhecimento das ferramentas 

comunicacionais 

 

 

 

“Na publicidade, as publicações nas revistas da 

especialidade…” (SC1, EIII, p.9) 

 

“Basicamente é aquilo faz uma empresa com o nosso 

objeto de trabalho… portanto temos as publicações, 

temos o site, fizemos recentemente outro site (…)” (P1, 

EIII, p.9) 

 

“Temos as publicações, o marketing direto, o passa 

palavra, as feiras, os eventos, as nossas próprias 

instalações são uma aposta no nosso marketing, não é? 

Quando houve a ideia de pôr o vinil ao longo das janelas 

todas é uma questão de marketing também, marketing 

visual. Depois muito o contacto direto com o cliente as 

newsletters… não estou a lembrar-me assim de mais 

nada.” (P1, EIII, p.9) 

 

“O que eu acho que é distinto é que não basta só falarmos 

de que fazemos isto, marketing direto, ou estar na Expo 

RH, eu gosto muito de dar este exemplo porque há muitas 

maneiras de estar numa feira, vocês viram no ISCTE, eu 

não tive lá, mas a Mafalda disse que houve pessoas que 
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foram só lá por um roll up e abandonaram 

completamente, o mesmo vês no Expo RH, há lá stands, 

há um investimento, pode-se dizer que a empresa esteve 

lá mas depois é a atitude que eu acho que faz a diferença. 

É associado isto tudo termos uma atitude ativa. Não é 

estar à espera que venham ter connosco.” (P2, EIII, p. 9 

e 10). 

 

“ Esse investimento que nós fizemos nas instalações e 

neste sítio, que foi o maior investimento em termos de 

marketing, porque isto é marketing interno, porque 

também é para o nosso conforto enquanto clientes 

internos da B-Training, e para quem trabalha connosco 

isso é marketing interno porque é importante as pessoas 

estarem confortáveis, sentirem-se bem, terem uma boa 

vista, não estarem virados para as traseiras, não irem 

trabalhar para Chelas ou sei lá… Essa foi uma estratégia 

à certa altura que foi uma decisão que foi tomada naquela 

altura… vamos fazer este enorme investimento agora ou 

não vamos fazer, isto é tudo de marketing interno e 

externo” (P1, Anexo III, p. 11) 
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4.2. Ferramentas mais vantajosas  

 

 

“Exato, as ferramentas que utilizamos não funcionam 

automaticamente e por si só. Trabalhamos muito para 

que existam resultados. As ferramentas são um ponto de 

partida mas de seguida somos nós a alavanca através do 

nosso trabalho.” (SC2, EIII, p.9) 

4.3. Melhoria das ferramentas 

comunicacionais no futuro 

 

“O nosso site está mais que na altura de sofrer ali um 

refresh, está a ficar um bocadinho démodé em relação ao 

layout. O novo site já está todo planeado, já estamos a 

tratar da tradução e só falta por as mãos na massa, nesse 

grande sentido. Esse é o grande projeto ao nível da 

comunicação para o exterior da empresa para fim de 

2015, início de 2016” (P1, EIII, p. 10) 

 

 “Aqui nas certificações há uma subárea que vai agora 

nascer mas em termos de marketing ela funciona muito 

como marketing direto Não é nada já que não se faça, é 

apenas uma formalização e um investimento nessa área. 

É um produto muito customizado de cliente para cliente, 

isso é mesmo marketing direto” (P1, EIII, p. 10 e 11) 
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