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Introdução 

 
O presente relatório insere-se no projecto de investigação em curso, intitulado Políticas 

e Práticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores: situação actual e 
perspectivas futuras. No âmbito da investigação, procedeu-se, numa primeira fase, a um 
estudo exploratório, ao que se seguiu um trabalho empírico de aprofundamento em 3 

empresas.  
 

Este estudo enquadra-se no vasto campo da educação e formação de adultos e insere-se 

na problemática da formação ao longo da vida e na influência que é hoje atribuída aos  
“recursos humanos” no crescimento económico e na inovação. Visa compreender os 
princípios e as lógicas de acção subjacentes à formação que é proporcionada pelas 

empresas aos trabalhadores.  
 

Numa dimensão conceptual dos projectos formativos, existem diferentes perspectivas e 
motivações no seio das empresas, desde logo, as que entendem a formação como um 
custo ou as que a percebem como um investimento; as que a consideram como um meio 

e que com outras acções se insere no projecto da organização, e outras, como um fim 
em si mesma; as que a concebem numa lógica economicista, estritamente ligada ao 

negócio e ao lucro, e as que a realizam com objectivos mais amplos, de educação e 
formação pessoal e social.  
 

Na dimensão metodológica e ao nível das práticas, umas empresas apresentam soluções 
em que os contextos de acção são simultaneamente de formação e, outras, reproduzem o 
paradigma escolar; algumas empresas apostam em modalidades avançadas de elevada 

participação dos sujeitos em que este é um construtor da sua formação, noutras, o 
indivíduo não tem qualquer papel activo e é um mero receptor de informação;  

Por fim, numa dimensão política, existem empresas cujas opções baseadas na teoria do 
capital humano, apresentam assimetrias entre os grupos alvos de formação, e outras que, 
ao contrário, promovem a igualdade na participação em processos formativos.  

 
A realização do estudo exploratório permitiu avançar para uma proposta tipológica, no 

sentido de estabelecer relações e de orientar o trabalho de interpretação da realidade, e 
foram identificados 3 tipos de formação que se classificaram como: Formação 
tradicional e utilitarista, Formação estratégica e orientada para a resolução de 

problemas, e Formação orientada para o desenvolvimento pessoal e social.  
 

O trabalho exploratório tinha incidido, por sua vez, em três tipos diferentes de 
empresas: nacionais públicas, nacionais privadas e multinacionais. Da análise dos 
dados, foram as empresas multinacionais, as que suscitaram o nosso interesse pelos 

motivos que a seguir se descrevem: 

 Eram as que detinham políticas de formação mais consistentes e integradas nas 

suas estratégias e as que apresentavam uma maior articulação das suas práticas 
de formação com a realidade do trabalho; 

 Eram aquelas cujas práticas de formação supunham contextos mais 
diversificados de aprendizagem; 

 Nestas empresas foi possível sinalizar algumas práticas que ao irem para além de 
uma formação meramente orientada para a tarefa, contribuem para perspectivas 

mais amplas e enriquecedoras do desenvolvimento dos trabalhadores.  
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Neste quadro, e para a continuidade do estudo, foram seleccionadas três empresas 

multinacionais de diferentes sectores de actividade que viriam a constituir este estudo 
multi-casos. A Allianz é uma dessas três empresas e o relatório que agora se apresenta, 

representa o culminar da pesquisa empírica que decorreu entre Dezembro de 2008 e 
Setembro de 2009, no seio desta organização. 
 

Quanto aos motivos que estiveram na origem da escolha da Allianz para fazer parte do 
estudo, eles prendem-se, desde logo, pelo interesse que, desde o início, nos suscitou em 

aprofundar a investigação sobre os seus processos formativos por estes apresentarem 
uma forte articulação com a prática e, acima de tudo, pelo facto de na sua organização 
do trabalho, existir uma dimensão formativa e educativa. Para além destes, o interesse 

adveio igualmente dos seguintes factos:  

 Por ser uma organização que nas práticas de formação contempla contextos de 

formação variados, nomeadamente, de formação a distância e práticas de 
aprendizagem informal e não formal; 

 Por ser uma empresa com uma tradição de desenvolver acções de promoção do 
desenvolvimento pessoal e social, nomeadamente, através de um elevado 

número de práticas de responsabilidade social que, por política, não são tornadas 
públicas ou divulgadas de modo explícito; 

 Por ser uma empresa cuja área de Formação se encontra não totalmente 

centralizada na Direcção de Pessoas mas porque é internamente partilhada com 
uma Direcção de Vendas e Marketing; 

 A existência de um conjunto de informação estruturada como a existência de 
normas internas sobre a política e prática de formação, pelo facto de a empresa 

ser certificada; 

 Por fim, por ser uma empresa que desde o início do trabalho exploratório se 

prontificou a colaborar. 
 
Tendo presente os propósitos e os objectivos da investigação, no decurso deste estudo 

de caso, tivemos a oportunidade de ter acesso a um conjunto de dados que permitiram 
caracterizar a política de formação e o conhecimento das práticas empreendidas pela 

empresa. O processo de investigação, decorreu com base num contacto próximo com a 
organização, viabilizado pela responsável de Planeamento e Desenvolvimento 
Organizacional.  

 
No âmbito da investigação qualitativa, foram usadas várias fontes de prova (Yin, 1989), 

o que permitiu verificar múltiplas percepções para clarificar significados e observar a 
repetição de uma observação ou interpretação. Este processo de triangulação (Stake, 
1994), foi útil na medida em que se recolheram dados a partir de vários informantes e 

fontes, com a confrontação e comparação subsequentes. O objectivo foi o de não nos 
deixarmos levar por uma única pista, apreendendo os ambientes e recolhendo diferentes 

mensagens. Assim, para além das entrevistas, analisaram-se fontes documentais da 
empresa e outras, acessíveis para consulta, e procedeu-se a observações no terreno. 
 

Do conjunto dos dados foi possível desenvolver o estudo em torno das políticas e das 
práticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores, pelo que o presente relatório 

se encontra organizado em 5 partes.  
 
Na primeira parte, é apresentada a proposta tipológica que decorreu do estudo 

exploratório e que contribuiu para a recolha, organização e interpretação dos dados 
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recolhidos. Como será referido, não se trata de uma tipologia completa nem sequer 

totalmente coerente e que carece ainda de uma confirmação.  
 

A segunda parte do trabalho trata do processo de investigação. Nela se dá conta da 
metodologia e dos procedimentos de recolha de dados e apresentam-se os problemas e 
estratégias definidos para as entrevistas, descrevem-se as opções tomadas na análise de 

conteúdo das entrevistas, apresentam-se os problemas e as estratégias, o registo e a 
condução das observações, assim como as opções tomadas para a análise documental. 

Procede-se a uma reflexão sobre o trabalho de campo e uma referência à sua 
legitimação. 
 

Numa terceira parte, apresenta-se a empresa com os dados mais relevantes em termos da 
sua história e evolução, e alguns dados da sua estrutura interna. Caracteriza-se a 

estrutura e o perfil dos trabalhadores - os designados recursos humanos da empresa, 
apresentam-se as linhas da política e de planeamento da formação e, por fim, analisa-se 
o manual de acolhimento aos novos trabalhadores, como instrumento facilitador da sua 

integração na empresa. 
 

Depois de apresentadas as políticas, a quarta parte do relatório é dedicada à análise das 
práticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores. A análise surge em torno 
das 4 seguintes dimensões: a análise de necessidades de formação, nas suas 

metodologias e instrumentos e no nível de implicação dos diferentes actores; o  
planeamento e organização da formação, através da oferta de formação, das práticas de 

educação não formal e informal, das estratégias de promoção do desenvolvimento 
pessoal e social, dos destinatários da formação, e dos recursos humanos afectos à 
formação; a execução da formação em que se analisa a formação física que foi realizada 

e também o que essa formação representou em termos de custos para a empresa, através 
da execução financeira; ao nível da dimensão do acompanhamento e  avaliação da 

formação, são analisados os procedimentos e práticas de controlo das várias fases da 
avaliação, assim como se procede a uma análise dos resultados da formação.  
 

A quinta e última parte do relatório é dedicada a uma reflexão final em que, 
necessariamente, se procede a uma reflexão crítica sobre o modelo de formação da 

empresa, mas também se procede a uma curta reflexão sobre a experiência de 
investigação e da pesquisa empírica no contexto desta organização.  
 

Com o objectivo de validar a informação nele contida, este relatório será enviado à 
apreciação da empresa. 
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1. Políticas e práticas de formação nas empresas: proposta tipológica  

 

Longe de poder considerar-se uma tipologia completa e coerente, advertimos para o facto 

de que a mesma se baseia apenas nas entrevistas exploratórias e por isso sobre as 
perspectivas dos entrevistados. Por outro lado, pela diversidade e complexidade das 

opiniões e também pelo facto de nem sempre estas serem exclusivas de cada um dos tipos, 
a tipologia carece de confirmação. A mesma empresa pode em alguns aspectos ter uma 
orientação e em outros aspectos, ter outra orientação diferente. Assim, esta não é mais do 

que uma proposta de tipologia, em que na perspectiva weberiana 1 há que entender o 
sentido das acções. Trata-se de uma construção teórica a partir dos casos particulares 

analisados. Para que se possam estabelecer relações e para orientar o trabalho de interpretar 
a realidade e a acção, Weber defende a utilização do tipo-ideal ou ideal-tipo 
(“idealtypus”)2. Trata-se de ordenar a realidade, organizá- la para que possa ser 

compreendida. Há que ter em conta que o ideal-tipo não é uma descrição da realidade. O 
ideal-tipo é útil para a compreensão dos acontecimentos que se observam na realidade e, 

neste sentido, é um instrumento privilegiado para a compreensão sociológica (Schnapper, 
2000). O conhecimento da realidade consegue-se pela indicação do grau de aproximação 
de um fenómeno que se classifica (quanto ao tipo), face a um ou vários conceitos 

construídos (Weber, 1991:12). 
 

Na tentativa de caracterizar as políticas e práticas de formação na rea lidade que foi objecto 
de estudo, e a partir de alguns aspectos que são comuns e outros que se diferenciam, foi 
possível identificar 3 tipos básicos (Quadro 1): 

 
a. Formação tradicional e utilitarista 
b. Formação estratégica orientada para a resolução de problemas 

c. Formação orientada para o desenvolvimento pessoal e social 
 

 
 

                                                 
1 

Não é o facto de as empresas realizarem formação que é relevante em si, mas é a significação social que importa. Para Weber, a 
tarefa da sociologia é interpretar a acção social, captando o sentido da acção e não a acção em si. 
2 

A sua relação é lógica e não tem a ver com uma apreciação avaliativa ou com um modelo que o termo tipo-ideal poderia supor. Por 

isso Weber e outros autores como Schnapper (2000) propõem a utilização de ideal-tipo e não tipo ideal. 
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Quadro 1: Políticas e práticas de formação: Proposta tipológica 

  
 

Dimensões 

Formação tradicional/ 
 utilitarista 

Formação estratégica orientada  
para a resolução de problemas 

Formação orientada para o 
desenvolvimento pessoal e social  

F
o

rm
aç

ão
 e

 R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s 

 

Conceitos em uso 

 

Formação/ Formação Profissional Formação/ Desenvolvimento/  

Competências 

Aprendizagem/Desenvolvimento/ 

Conhecimento 

Estrutura e recursos para a 

formação 

 

Formação centralizada. Estrutura 

reduzida 

Formação descentralizada. Estrutura  

variável 

Formação descentralizada. Estrutura  

variável 

Papel dos RH/ Formação  

 

Dar formação  Promover  formação  Suporte às chefias 

Recurso a empresas/ 

formadores externos 

 

Frequente Frequente Muito frequente 

Formadores internos 

permanentes 
 

Pouco frequente Pouco frequente Pouco frequente 

Formadores internos eventuais 

 

Frequente Frequente Frequente 

P
o

lí
ti

ca
s 

d
e 

fo
rm

aç
ão

 Visão estratégica da Formação  Necessidade de os trabalhadores 

adquirirem conheci mentos  
relacionados com as suas tare fas 

Necessidade de produzir mudanças Necessidade de construir uma sociedade  

melhor 

Formação e desenvolvimento 

de carreiras 

Formação para o exercício da  

actividade actual 

Formação orientada para o futuro e para a  

carreira  

Formação orientada para o 

desenvolvimento pessoal e social 

Política de estágios/ parcerias Reduzida ou inexistente Activa/ O estágio deve representar 

desenvolvimento para ambas as partes 

Activa/ o estágio tem que representar 

desenvolvimento para a pessoa 

P
ú

b
li

co
 

-a
lv

o 

    ic
o

-a
lv

o Destinatários da formação  Grupos directamente ligados à  

produção/ e Quadros e chefias 

Grupos directamente ligados à actividade  

e à produção 

Todos os grupos 

D
ia

g
nó

s-
 

ti
co

 

Diagnósticos para a formação  São consideradas as lacunas e  

detectadas carências, num mo mento 

dado. 

São identificadas áreas de melhoria  

para cada pessoa, em contínuo 

É considerado o potencial que existe em  

cada pessoa, em contínuo. 

P
rá

ti
ca

s 
e 

es
tr

at
ég

ia
s 

n
a 

 f
o

rm
aç

ão
 i

n
ic

ia
l 

Integração na empresa  

 

Formação técnica e específica  da  

função 

Formação para conhecimento de 

procedimentos, chefias e equipas 

Formação sobre os valores, a missão e  

cultura de empresa  

 

Execução da formação de  

integração 

No posto de trabalho sob 

responsabilidade de chefias 

Tutoria no posto de trabalho, e-learning e/ 

ou presencial sob responsabilidade dos RH/ 

Formação e pode envolver outras áreas. 

Tutoria no posto de trabalho, e-learning e/ 

ou presencial sob responsabilidade dos  

RH/ Formação e pode envolver outras áreas. 

Formação inicial 

 
 

Formação em função das  

competências necessárias 

Formação em função das co mpetências 

necessárias 

Processos de RVCC  

Execução da formação inicial 

 

Em ambiente real ou simulado Em ambiente real de trabalho Em ambiente real de trabalho ou outro 

P
rá

ti
ca

s 
e 

es
tr

at
ég

ia
s 

n
a 

 f
o

rm
aç

ão
 c

o
n

tí
n

u
a 

Formação contínua Conhecimento do produto e técnica 

relacionada com o mes mo  

Sistemas e processos ligados a uma  

profissão que visem resolução de  
problemas 

Actividades com aspectos educativos e  

com objectivos alargados 

Execução da formação 

contínua 

Recurso a especialistas internos, 

externos, fornecedores  

No âmbito das unidades de negócio ou de 

trabalho de projecto 

Recurso a especialistas e recursos internos 

 ou externos 

Práticas de Formação não 

formal e  informal  

Pouco relevantes Mobilidade/ Estágios em outros  

departamentos, países 

Mobilidade/ Internet e Intranet/ Centros de 

documentação/ 

Modalidades de formação  Formação on-the-job, Formação  

 em sala  

Formação on-the-job, formação-acção, 

Formação interna em sala e posto de  

trabalho com colegas experientes,  
participação em grupos de trabalho  

Formação on-the-job; self- learning; 

participação através de uma equipa de  

projecto; conhecer as práticas noutro país; 
fóruns de debate 

Avaliação  Níveis de Avaliação  Avaliação da reacção ou de 
conhecimentos 

Avaliação da transferência/  
eficácia e i mpacto 

Avaliação da transferência/ e ficácia  
e impacto  

Tendências para a formação do futuro Formar  para o saber fazer  Formar  para o saber fazer e  saber ser  Formar  para o saber ser  

 
Formação Tradicional e Utilitarista 

 
É importante salientar o facto de a formação se encontrar ligada estritamente aos 

problemas da organização e toda a formação que é realizada visa, apenas, a concretização 
dos objectivos do negócio. Neste caso, a formação dos trabalhadores, tal como nos 
modelos Hard da HRM, tem como fim o aumento de competências para melhorar a 

performance da empresa. Os próprios trabalhadores são considerados um recurso pronto a 
ser usado pela empresa. 

Quanto aos resultados esperados, estas empresas realizam a formação apenas porque a isso 
são obrigadas e desenvolvem enormes planos sem que estes estejam em articulação com a 
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estratégia e com os objectivos dos departamentos. No final, estão preocupadas em a tingir 

resultados métricos os resultados práticos para a organização não são medidos. As pessoas 
são enviadas para formação como forma de serem gratificadas ou com o objectivo de fazer 

face a mudanças. No entanto, a formação surge como um acto isolado e os destinatários 
são igualmente indivíduos que acorrem por sua iniciativa. A formação tem um carácter 
parcelar e pauta-se por remediar défices. São empresas reactivas, organizando a formação 

por resposta a problemas que surgem. Relativamente ao papel da formação e dos 
formadores, muitas destas empresas, incluem-se nas que têm a perspectiva de que a 

formação se confina à acção em si, ao momento de sala, e que o papel dos formadores 
termina quando termina a acção. Nesta perspectiva, o lugar dos formadores é no 
departamento de formação, onde devem exercer a sua função e as chefias consideram que 

cabe à formação, por si, resolver os problemas, através de cursos.  
 

Formação Estratégica e orientada para a resolução de problemas 

 

Nas suas lógicas de acção, estas empresas encaram a formação como uma verdadeira 

opção estratégica para o desenvolvimento dos trabalhadores e dos próprios processos de 
trabalho em que a cultura empresarial é orientada para o desenvolvimento de competências 

actuais e futuras. Mais do que estarem preocupadas com o número de cursos realizados, 
estas empresas, estão, efectivamente, interessadas nos resultados e no impacto da formação 
ao nível do trabalho e da organização. Existe um apelo à articulação entre o trabalho e a 

formação e na medida em que se valorizam os saberes adquiridos pela experiência e os 
saberes adquiridos pela formação, sendo valorizadas as lógicas transversais.  

Os técnicos e formadores exercem a função formação a par do exercício do trabalho, e 
consideram que o seu trabalho termina apenas quando os objectivos da formação são 
conseguidos ao nível do trabalho ou da organização. Todo o processo formativo é 

desenvolvido em articulação com o processo produtivo. Verifica-se, uma passagem da 
tradicional transmissão de conteúdos para modelos que visam facilitar a construção do 

saber e das competências. Por isso, nas lógicas de formação-acção ou de formação em 
alternância em que se apoiam, os conteúdos para a formação são os próprios conteúdos e 
situações de trabalho, é a realidade existente, contra uma lógica de conteúdos de 

disciplinas. Pelo forte envolvimento dos participantes, são modelos que atribuem aos 
próprios trabalhadores mais autonomia, responsabilidade e controlo. A formação, sendo de 

longo prazo, é assim, um meio que com outros meios e estratégias, contribui para ir 
alterando os processos de trabalho. 
 

Formação orientada para o desenvolvimento pessoal e social 

 

Enquadra-se nesta perspectiva, a formação contínua que tem um sentido social, intelectual 
e não utilitário, que vai para além daquilo que é aplicável directamente ao posto de 
trabalho mas que poderá ser uma mais valia para o trabalhador como pessoa. Trata-se de 

uma formação orientada para o desenvolvimento pessoal, social e relacional, numa óptica 
de sociabilização para o pleno exercício das capacidades de cidadania, no sentido dos 

direitos universais de cada ser humano. É o caso, também, das práticas e actividades que 
valorizando a dimensão humana do trabalho e o desenvolvimento do espírito democrático e 
pluralista, através da formação do carácter e da formação cívica, incentivam o 

desenvolvimento de cidadãos livres,  críticos, responsáveis, autónomos, solidários e abertos 
ao diálogo. Cidadãos que respeitam os outros e as suas ideias, abertos ao mundo e 

preocupados com o futuro do planeta, com os direitos humanos ou com a justiça social. Os 
conteúdos de formação podem incluir temas de comunicação, arte, educação interpessoal e 
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familiar, a participação cívica e ambiental, orientações e pistas para a definição de 

percursos de educação e gestão da carreira.  
A formação tem em conta os interesses dos trabalhadores e tem objectivos mais alargados, 

de desenvolvimento pessoal e social que não se confinam aos objectivos imediatamente 
ligados ao lucro. Nestas empresas, para além da organização, existe o trabalhador, a pessoa 
e o seu auto-desenvolvimento, a partir de uma reflexão consciente sobre os valores 

espirituais, estéticos, morais e cívicos.  
Em alguns casos, existe uma preocupação a nível do reconhecimento de competências com 

o objectivo de elevar a qualificação dos trabalhadores. Uma preocupação que pode ir para 
além do benefício directo e imediato que pode resultar para a empresa. Também nos 
modelos soft da HRM existe uma ênfase na dimensão humana e se o desenvolvimento dos 

trabalhadores tem em vista a melhoria da empresa, os trabalhadores são aqui considerados 
como um bem e uma fonte de vantagem competitiva através da sua implicação e 

adaptabilidade. Nestas empresas é esperado que os trabalhadores tenham capacidade para 
resolver problemas e tenham a autonomia necessária para transformar os problemas em 
oportunidades. É o caso das empresas que apostam na formação de Quadros 

nomeadamente pela rotação interna o que implica muitas vezes uma experiência noutros 
países, em que existe a intenção clara de elevar a autonomia dos trabalhadores.  

Este modelo parte do princípio de que na medida em que se estabelecem redes fortes de 
relações e de interacções na organização, criam-se novas dinâmicas nos sistemas de 
trabalho e, nesse sentido, existe formação. 

2. Metodologia do estudo de caso 

A investigação iniciou-se com o estudo exploratório, ao que se seguiu uma fase de 
aprofundamento no sentido de compreender as políticas e práticas de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores na empresa.  

Neste processo utilizou-se a triangulação de dados e recorreu-se a procedimentos que 
permitiram verificar as afirmações dos entrevistados. Compararam-se as respostas dos 

diferentes entrevistados, pediram-se as fontes de verificação dos aspectos referidos, e 
realizaram-se observações e registos.  
As fontes de dados às quais se recorreu foram as seguintes: 

 Entrevistas 

 Observação 

 Análise Documental 
 

O facto de se ter recorrido a diversas técnicas para a recolha de dados, permitiu obter 
diferentes perspectivas sobre um mesmo assunto, além de permitir obter informação de 

diferente natureza e depois compará- la. Com a análise documental obteve-se uma 
representação condensada da informação e com a análise de conteúdo, através da 
manipulação das mensagens, foi possível “inferir sobre uma outra realidade que não a 

da mensagem” (Bardin, 2004:41).  
 

Depois de termos enviado o pedido de continuidade do estudo a uma das responsáveis 
da DP, o processo foi encaminhado para a agora responsável de Planeamento e 
Desenvolvimento Organizacional e foi marcada uma primeira reunião com o objectivo 

de apresentar o Protocolo de Estudo de Caso (APÊNDICE 1). Nesta reunião foram 
então definidas as pessoas a entrevistar e a responsável disponibilizou-se a agendar 

todas as entrevistas. 
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Quanto à selecção dos entrevistados, desde logo se definiu que se pretendiam 
entrevistar, para além dos destinatários e dos profissionais directamente ligados à 

formação, directores e responsáveis de departamento. A entrevista a estes últimos 
revestia-se de dois objectivos: em primeiro lugar, para conhecer a sua perspectiva sobre 
a formação da empresa e os efeitos que a mesma tem sobre os trabalhadores que 

constituem as suas equipas de trabalho; depois, pelo facto de se pretender identificar 
práticas de formação e desenvolvimento levadas a cabo no seio das direcções e 

departamentos. 
 
Teve-se ainda em conta um critério de diversidade como forma de garantir a 

heterogeneidade dos sujeitos. O objectivo era assegurar a presença da diversificação 
externa e interna dos sujeitos (Guerra, 2006). Sendo o objectivo da investigação o 

estudo das políticas e práticas de formação, pretendia-se representar as expectativas dos 
indivíduos com diferentes papéis na empresa (diversificação externa). Por outro lado, 
podendo estar a formação organizada a partir de diferentes departamentos da empresa, 

procurou-se a maior diversidade entre o grupo de pessoas envolvidas na formação 
(diversificação interna). 

 
Após a apresentação do protocolo, foi seguida a metodologia de Granier (2001:88) em 
que o diagnóstico antecede sempre a acção e em que se consideraram as quatro etapas 

seguintes: 
 

 A tomada prévia de informações: Permitiu definir a orientação a dar à pesquisa. 
Com base no estudo exploratório e também através de algumas conversas 

prévias com os nossos interlocutores da empresa, colocaram-se hipóteses de 
trabalho e foi-se definindo a problemática. Foi nesta fase que se definiu a melhor 
forma de recolher o material, se através de entrevistas individuais ou de grupo, 

se da observação de situações, ou através de questionário. Nesta fase, pediram-se 
alguns documentos de trabalho da empresa e estudos realizados internamente. 

De acordo com Granier (2001:88) a apresentação das hipóteses e a definição de 
método “constituem suportes de ajustamento entre a organização e o 
investigador”; 

 

 Definição do modo de recolha do material: O papel de observador da vida da 

organização e a recolha de informações pelo contacto directo com os 
trabalhadores, esteve, desde logo, presente em toda a intervenção. Pela 

entrevista, os indivíduos forneceram informações verbais mas também as 
informações não verbais foram percebidas através da observação.  
Os indivíduos foram previamente informados sobre a investigação em curso via 

RH e cada entrevista começou por uma informação geral sobre a investigação, 
os objectivos, a garantia de confidencialidade, a metodologia e a restituição dos 
resultados. À medida que decorreu o trabalho de campo, houve necessidade de 

reformular ou reorientar o protocolo inicial porque se descobriu uma outra 
dimensão do problema ou porque surgiu um elemento fundamental na 

problemática que não havia sido considerado à partida; 
 

 A produção do diagnóstico: A interpretação do material recolhido não constituiu 

uma verdade nem um sistema interpretativo fechado. Por mais que se baseasse 
em dados objectivos ou quantitativos, não revelaria a realidade. “La 
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stabilisation des constats d`enquête fait l`object d`un travail, souvent long, 

d´objectivation”(Granier, 2001:90). Houve que realizar um debate crítico com 
os actores que intervieram uma vez que toda a análise dos dados se baseou na 

semântica e por isso, no sentido que os entrevistados dão ao seu discurso e à sua 
acção; 

 

 A formalização do diagnóstico: A formalização dos resultados assenta, no 
presente relatório, na interpretação dos dados recolhidos. No entanto, tentaremos 

ainda uma apresentação oral junto da empresa com o objectivo de promover a 
“transparência” sobre o decurso da investigação e os interlocutores serão 

“convidados a distanciar-se dos seus papéis sociais para adoptar um outro 
olhar sobre a sua própria realidade” (Granier. 2001:91). 

2.1. Procedimentos de recolha de dados 

 
Uma das técnicas usadas foi a entrevista presencial junto de informantes privilegiados e, 

com o objectivo de comparar as respostas, realizaram-se, conforme já referido, 
entrevistas a informantes com diferentes papéis na empresa. Como as entrevistas, por si 
só, não fornecem dados sobre a acção concreta do objecto a estudar, porque “o que as 

pessoas afirmam sobre as suas práticas não é suficiente para revelar as lógicas que as 
subentendem” (Ruquoy, 2005:88), e porque de acordo com o mesmo autor, a entrevista 

é um instrumento mais adequado “para delimitar os sistemas de representações, de 
valores, de normas veiculadas por um indivíduo” (id:89) foram igualmente usadas a 
observação com registo sistemático de notas e a análise documental.  

 
De acordo com o mesmo autor (id:89), se o objectivo é conhecer as práticas, é 

importante conhecer o modo como subjectivamente elas são valorizadas, mas, devem 
considerar-se também as relações sociais que tenham efeitos independentes da 
consciência dos actores. Por tal facto, recorreu-se à observação e à análise de 

documentos. 
 

Em todas as fases do trabalho de campo e à medida que iam decorrendo as entrevistas, 
fomos sempre mantendo um contacto com a interlocutora no sentido de a manter 
informada sobre a forma como decorriam os trabalhos. Parece-nos que este aspecto foi 

fundamental para manter uma boa relação e aceitação por parte de todos.  
 

As entrevistas realizaram-se, como já referido, após a primeira reunião com a 
responsável de PDO, onde se definiram as pessoas a entrevistar. Após a entrega do 
protocolo de estudo de caso (que consta no APÊNDICE 1) e da declaração do 

orientador sobre o propósito do estudo definiram-se alguns procedimentos de parte a 
parte para a marcação e realização das entrevistas e entregaram-se os guiões que 

serviram de base à condução das entrevistas.  
 
Os guiões (APÊNDICE 2) foram enviados posteriormente aos entrevistados pela 

interlocutora, responsável de PDO, na empresa. Assim, na maior parte das entrevistas, 
os entrevistados conheciam o guião. 

À medida que se iam transcrevendo as entrevistas, iam-se alimentando as Quadros 
previamente preparadas para solicitar, dentro de cada temática, as fontes de verificação. 
O objectivo era, na medida do possível, recolher provas dos factos e das informações 
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veiculadas aquando de cada entrevista. Este objectivo foi referido a todos os 

entrevistados no início de cada entrevista.  
Depois de transcritas as entrevistas e quando se enviavam aos entrevistados para que 

validassem a informação, era enviada a lista de evidências construída a partir da análise 
do seu discurso. A maior parte dos entrevistados não enviou as evidências que foram 
solicitadas e quase todos sugeriam que a informação fosse solicitada à DP/PDO.  

Depois de transcritas as entrevistas, procedeu-se à análise do seu conteúdo. 
 

As observações foram realizadas em diferentes situações, nomeadamente, aquando das 
entrevistas. Pareceu-nos que cada entrevista e cada entrevistado constituíam elementos 
importantes para a recolha de informação.  

2.2. As Entrevistas. Problemas e estratégias. Registo e condução 

 

As entrevistas seguiram, em princípio, as perguntas definidas no guião utilizado para 
cada caso. Foram construídos 3 guiões: um para os responsáveis e técnicos de formação 
e formadores, outro para os participantes nas acções, e outro para os directores ou 

responsáveis de departamento (APÊNDICE 2). No entanto, dada a diversidade de 
funções dos entrevistados, em muitos casos, colocaram-se questões que não constavam 

dos guiões porque os entrevistados abordavam assuntos que nos pareciam interessantes 
e muito reveladoras. Por questões de limitação de tempo de alguns entrevistados, 
algumas questões previstas no guião foram, assim, preteridas, tendo-se optado por 

abordar as questões por eles, de novo, introduzidas.  
Assim, colocaram-se as questões que se consideraram adequadas tendo em conta as 

características da empresa, as respostas dadas e os temas abordados pelo entrevistado, e 
também a capacidade de resposta do entrevistado.  
 

Conforme já referido, as entrevistas foram todas marcadas pela responsável de PDO, 
nossa interlocutora, e foi através de e-mail ou de telefone que foram por nós 

confirmadas.  
No primeiro contacto com a pessoa a entrevistar, e no início de cada entrevista, 
resumiram-se os objectivos da entrevista e o seu contributo para o estudo em curso. O 

objectivo era cativar o interesse e a curiosidade do entrevistado fazendo-o sentir-se 
participe da investigação. Pediu-se autorização para gravar a entrevista e definiu-se que 

a sua transcrição seria enviada aos entrevistados poucos dias depois, pelo que a todos 
foi pedido o e-mail pessoal.  
 

No final de cada entrevista, era sempre perguntado aos entrevistados se haveria alguma 
questão importante que não tivesse sido colocada e que considerassem importante 

abordar. 
A duração de cada entrevista foi variável mas, em média, situou-se entre os 30 minutos 
e a 1 hora, sendo que em alguns casos, este tempo foi condicionado pelos próprios ou 

previamente, pela interlocutora. 
 

Dependendo da dimensão em causa, e do seguimento do guião definido à partida, que 
como já se referiu, nem sempre foi possível cumprir rigorosamente as mesmas questões 
para todos os entrevistados, as questões foram colocadas no sentido de compreender os 

seguintes aspectos: 

 Percepção sobre a política de formação 
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 Percepção sobre o Diagnóstico, o Planeamento, a Organização, a Execução, e a 

Avaliação das práticas de formação 

 Descrição do nível de participação do entrevistado no desenvolvimento da 

formação 

 Descrição de Outras situações com carácter formativo  

 Descrição de Formação ou eventos organizados na própria área, departamento 
ou direcção 

 Descrição de práticas de Formação para desenvolvimento Pessoal 
 

Após a realização de cada uma das entrevistas, houve a preocupação de a transcrição ser 
efectuada o mais rapidamente possível - nos dias em que se realizaram ou, nos dias 

imediatamente seguintes. Cada entrevista transcrita foi depois enviada por e-mail, para 
cada um dos entrevistados. No e-mail enviado, era solicitado aos entrevistados que 
revissem o texto e que poderiam acrescentar ou alterar alguma parte da entrevista. A 

maior parte dos entrevistados deu retorno, informando que concordava com o conteúdo 
do texto e, apenas em alguns casos, foram sugeridas alterações.  

 
O trabalho desenvolvido depois de cada entrevista obedeceu a uma sequência de tarefas 
em paralelo, que a seguir se enumeram pela ordem em que foram realizadas : 

 
1º) Preenchimento da grelha de Observação/ Diário de bordo 

2º) Transcrição da entrevista 
3º) Descrição das frases importantes com as evidências a solicitar  
4º) Relatório de estudo de caso – algumas notas 

5º) Envio da entrevista transcrita para validação 
6º) Análise de conteúdo 

 
Com o objectivo de manter o anonimato e a confidencialidade dos entrevistados, neste 
relatório, os entrevistados não serão identificados pelo que as entrevistas realizadas 

obedecem a uma codificação que se apresenta no Quadro 2. 
 

Quadro 2: Codificação das entrevistas 

Fonte informante Local/ Empresa Sequência da recolha 

D – Directores e responsáveis de departamentos (Entrevista)  

 

 

ALZ 

 

 

01 

02 

03 

… 

10 

P – Participantes e destinatários da formação (Entrevista) 

F – Responsáveis, técnicos de formação e formadores 

(Entrevista) 

OBS – Observação 

DOC - Documento 

 
O número de entrevistas realizadas foi definido no decorrer do trabalho empírico e 

optou-se por não realizar mais entrevistas quando se verificou uma saturação empírica 
(Guerra, 2006), em que os dados que estavam a ser recolhidos não traziam nada de novo 
e começavam a repetir-se. 

 
Na Allianz foram realizadas no total 12 entrevistas, como se descreve no Quadro 3. 

Apresentam-se as entrevistas transcritas (APÊNDICE 3)3 que deram origem à análise de 
conteúdo.  

                                                 
3
 Neste relatório apresentam-se  em anexo apenas as primeiras páginas das entrevistas transcritas. No 

entanto, a transcrição total de todas as entrevistas encontra-se em nosso poder e pode ser consultada. 
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 Quadro 3: Entrevistas realizadas na Allianz 

Informantes Departamento/ Funções 

 

Data Código 

Pessoas 
envolvidas na 
organização da 
formação/ DP 

Técnicos RH 
 

Planeamento e Des. Organizacional 20-11-08 FALZ06 

Formadores  
 

Planeamento e Des. Organizacional 17-12-08 FALZ09 

 
 

Pessoas 
envolvidas na 
organização da 
formação/ 

Outras áreas 

Chefias/ 

Responsáveis 
 

MKT Canal 
 

17-10-08 DALZ01 

Gerente da Delegação  03-11-08 DALZ03 

Director 21-11-08 DALZ07 

Director 16-01-09 
DALZ12 

 

Formadores 

Técnico de Vendas  17-10-08 FALZ02 

Dinamizador comercial 17-12-08 FALZ10  

Dinamizador comercial 17-12-08 FALZ11 

Público-alvo 

 

Técnico Comercial e Front-Office 
 

03-11-08 PALZ04 

Secretária de direcção/ voluntária 

 
07-11-08 PALZ05 

Agente de seguros - externo à empresa 05-12-08 
PALZ08 

 

 
 

2.2.1. Análise de conteúdo das entrevistas 

 
Na análise de conteúdo, o investigador vê-se confrontado com um corpus constituído 

pelo discurso de um certo número de pessoas que são os entrevistados e, colocam-se 
alguns problemas (Ghiglione e Matalon, 1992: 187), nomeadamente: 
- “Como colocar cada discurso sob uma forma mais fácil de abordar, de maneira a 

nele conservar tudo o que é pertinente e nada mais que isso?”  
- “O que disse cada um a propósito de um ponto particular?” 

- “Que diferenças e semelhanças existem entre os discursos das pessoas?”  
 
Parece-nos, no entanto, que no processo de análise de conteúdo há que, igualmente, 

proceder a uma análise crítica do discurso, como seja: 
- Como garantir que as inferências que se realizam e as percepções que se obtêm da 

análise do discurso, correspondem exactamente ao que o entrevistado disse ou quis 
dizer? 
- Como garantir que o sentido que se deu a uma frase reproduz o sentido intrínseco da 

mesma? 
- Como garantir que uma frase que se considera negativa, o pode ser não em relação à 

formação da empresa (o que se pretende analisar) mas sim em relação a contingências 
ou factores externos que a condicionam? 
 

Relativamente ao primeiro bloco de questões, a organização do material realizou-se 
numa Quadro em Excel, com vazios à esquerda e à direita, para anotar e marcar 

semelhanças e contrastes. Começou-se por uma análise dos dados brutos que se 
transformaram de forma organizada e foram agregados em unidades de análise. Todas 
as frases que considerámos como unidades de registo se referiam a pontos de vista ou 

descrições sobre a formação e o desenvolvimento na empresa ou fora dela, 
independentemente se as mesmas eram positivas, negativas ou neutras.  

 
No caso das políticas de formação e desenvolvimento, e dentro da categoria de 
princípios e valores, definiu-se uma subcategoria sobre organização do trabalho, já que 

alguns aspectos da organização do trabalho tanto podem, por si, ter um carácter 
formativo, como podem determinar directamente situações de formação.  
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Organizou-se a análise do conteúdo tendo em conta as três fases cronológicas que 
propõe Bardin (2004): a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados.  
 
A pré-análise iniciou-se com uma leitura flutuante, com a escolha das frases e a 

preparação do material, e com a elaboração dos indicadores. Nem sempre as hipóteses 
foram estabelecidas na pré-análise, e como afirma Bardin (1979:98), tal como as 

questões norteadoras, elas podem surgir no decorrer da investigação. Assim, na fase da 
pré-análise, e depois de uma leitura atenta das entrevistas, algumas das categorias foram 
definidas a priori, em função dos objectivos da investigação mas, outras, surgiram a 

partir do próprio discurso dos entrevistados e foram consideradas à medida que foram 
sendo encontradas. 

A escolha das categorias obedeceu a um critério semântico (por temas). No entanto, 
considerámos não apenas a semântica da língua, mas também a interpretação do sentido 
que o indivíduo atribui às mensagens. O ponto de partida é a mensagem, mas foram 

consideradas também as condições contextuais em que foram produzidas.  
 

Seguiu-se depois a exploração de todo o material em que tivemos presentes as questões 
colocadas no segundo bloco de questões. Houve uma preocupação permanente em 
colocar as unidades nas respectivas categorias, mantendo e respeitando a posição do 

entrevistado face ao tema, isto é, as respostas não eram colocadas nas categorias em 
função do que o investigador considerava, mas em função do que foi perguntado e da 

resposta dada. Mesmo que ao investigador lhe pudesse parecer que a resposta coubesse 
numa outra categoria, manteve-se o tema/ dimensão da pergunta. Só desta forma se 
poderia garantir a posição do entrevistado face aos temas. Procedeu-se ao recorte do 

material que interessava e foi descartado o que não interessava. Foram consideradas, no 
entanto, todas as frases com afirmações positivas ou negativas ou neutras sobre os 

temas em questão, sem que algumas respostas de algum entrevistado tivessem sido 
descartadas. 
 

Foi ainda necessário distinguir a unidade de registo (o que se conta) da regra de 
enumeração (como se conta/modo de contagem). A unidade de registo com vista à 

categorização e contagem, foi a frase4, simples ou composta. No entanto, muitas vezes, 
uma frase simples não transmite a totalidade da ideia e ou se analisada separadamente, 
não contextualiza o sentido ou a intenção do entrevistado. Assim, na análise de 

conteúdo, mantiveram-se as frases inseridas no seu contexto, de parágrafo ou oração.  
A regra de enumeração ou o modo de contagem (Bardim, 2004:101) é a frequência 

ponderada em que uma maior frequência de aparição, representa uma maior 
importância. 
 

Os diversos tipos de enumeração que surgem citados pelos autores da bibliografia de 
referência (Bardin:2004; Guerra:2006; Vala:2007) são vários e podem referir-se à 

presença / ausência, à frequência, à frequência ponderada, à intensidade, à direcção, à 
ordem, ou à co-ocorrência. 

                                                 
4
 De acordo com Estrela, E,, Soares, M. A. e Leitão, M. J. (2003:121), a frase é a unidade mínima de comunicação, delimitada no  

início por uma maiúscula e, no final, por um sinal de pontuação. Pode conter  só uma oração (frase simples) quando é constituída 

por uma só palavra, várias palavras sem verbo, por várias palavras com um verbo ou locução verbal. A frase pode conter mais do 
que uma oração (frase composta), quando nela existe mais de um verbo ou locução verbal. 
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A presença de um tema num discurso é significativa da sua importância para o sujeito, 

funcionando como um indicador. No entanto, a ausência de elementos ou temas pode, 
em alguns casos, veicular um sentido e, por isso, constituir uma variável importante.  

A frequência é a medida geralmente mais usada e, em alguns casos, poderá significar 
que a importância de uma unidade de registo aumenta com a frequência da sua aparição.  
A direcção é uma regra de enumeração qualitativa e pode ser favorável, desfavorável ou 

neutra (eventualmente ambivalente). Os pólos direccionais podem ser de natureza 
diversa: bonito/feio (critério estético), pequeno/grande (tamanho), melhor/pior 

(qualificação), etc. 
 
Obedeceu-se a um critério de exclusividade e cada unidade de registo não foi incluída 

em mais do que uma categoria. Como forma de o garantir (unidades de registo únicas  
em cada categoria) e de facilitar o trabalho de distribuição das unidades pelas 

categorias, definiram-se as categorias e o que caberia em cada uma delas (Quadros 4, 5, 
6, 7). 
 

A opção por analisar as atitudes positivas, negativas e neutras baseou-se em Bardin 

(2004:58) e teve a ver com o facto de a amostra ser suficientemente diferenciada 
(entrevistas a formandos, formadores e outro pessoal afecto à Direcção de Pessoal e 

directores/ chefias) donde previmos que poderiam surgir resultados significativamente 
diferentes. 
 

De facto, o discurso dos entrevistados remete tanto para opiniões ou pontos de vista 
acerca do que se passa na empresa, como pode remeter para aspectos gerais, concepções 

não necessariamente vinculadas à organização. O discurso pode ainda ser descritivo no 
sentido de explicar factos existentes, mas, ainda assim, baseia-se no ponto de vista de 
cada sujeito.  

 
Por fim, procedeu-se ao tratamento dos resultados em que se produziu a interpretação e 

a inferência. Procurou-se, como já se referiu, o significado do que era dito mas também 
a informação em si, que ajudava a conhecer a acção na empresa.  
Realizou-se a análise de conteúdo e também uma análise crítica do discurso, na medida 

em que não se atendeu apenas ao que era dito mas também à forma como era dito ou 
produzido o discurso. O objectivo foi sempre o de tentar reproduzir e inferir o mais 

fielmente possível mas, como refere Pedro (1997:36) “uma análise de um texto é, 
sempre, simultaneamente, uma análise parcial e uma descrição da situação 
sociocultural”. 

 
Para tal, imprimiram-se os quadros da Análise de Conteúdo em folhas de formato A3 

(APÊNDICE 4)5 e foram tomadas notas no canto direito do texto transcrito. Usaram-se 
igualmente canetas coloridas, e a mesma cor para sublinhar as semelhanças, as 
diferenças e as frases neutras.  

 
Neste processo, pretendeu-se valorizar mais o significado dos fenómenos do que a sua 

frequência. Tal como refere Guerra (2006:40), “não se procura uma representatividade 
estatística mas sim uma representatividade social”. No entanto, considerou-se 

                                                 
5
 Neste relatório apresentam-se  em anexo apenas as primeiras páginas da análise de conteúdo. Na 

realidade, as folhas, pela sua dimensão foram imprimidas em formato A3. As Quadros com a Análise de 

Conteúdo total de todas as entrevistas, encontra-se em nosso poder e pode ser consultada. 
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importante obter a frequência de atitudes positivas, negativas e neutras, como forma de 

obter um quadro geral das atitudes dos trabalhadores face às políticas e práticas da 
empresa. Em alguns casos, os entrevistados referiram aspectos de uma determinada 

categoria ou sub-categoria em mais do que uma pergunta e, noutros casos, não se 
referiram a essa categoria pelo que o número de frequências não é coincidente com o 
número de entrevistados. 

 
Para esta avaliação houve que ter em conta alguns aspectos relativos à semântica, ao 

sentido e à construção frásica. Uma ideia ou opinião negativa em relação à formação 
proporcionada pela empresa pode não significar que o entrevistado esteja a ser crítico 
com a mesma. Pode manifestar a sua opinião em relação a contingências ou factores 

externos que a condicionam. Uma crítica à formação, pode referir-se apenas à acção de 
outras áreas ou de outros colegas e não estar em causa a política ou mesmo as práticas 

da empresa. Neste caso tem que se considerar a pergunta que foi formulada e não 
apenas ao conteúdo da resposta. Tem que se desmontar a resposta e perceber se o que 
está a ser dito corresponde ao que o entrevistado quer realmente dizer.  

Existem frases que são ditas na negativa mas que têm uma intenção positiva. Da mesma 
maneira, algumas frases referem-se à negação de algumas situações ou de políticas da 

empresa mas que não significam que o entrevistado esteja contra ou a favor. É a opinião 
manifesta do entrevistado que vai determinar o sentido/ a classificação a dar à frase. Se 
ele não manifesta a sua opinião, será uma frase neutra. Foi considerado o sentido dado e 

não apenas as palavras que foram usadas. 
Aparentemente, algumas frases que antecediam outras frases (positivas ou negativas) 

iam no sentido das mesmas frases mas, lendo apenas a frase, fora do seu contexto, não 
se pode afirmar que essa frase predissesse a frase seguinte. Nestes casos estas frases 
foram sempre consideradas neutras.  

Também as frases positivas o são consideradas na perspectiva do entrevistado. Ele pode 
estar a defender uma ideia que para si é positiva mas, na realidade, saber que o que está 

implícito não acrescenta nada ou não é um factor positivo na empresa. Foi sempre 
respeitado o sentido atribuído pelos entrevistados. Por outro lado, as ideias positivas 
defendidas podem sê-lo em relação ao próprio e não necessariamente à empresa. Estas 

foram consideradas sempre que a frase continha em si um contributo para a 
compreensão da formação na empresa ou da relação dos trabalhadores com a mesma. 

Em caso de dúvida, a frase foi sempre considerada como “neutra”. 
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Quadro 4: Definição das categorias e subcategorias de Políticas de formação 

 

 
 

 
 

 

 

Quadro 5: Definição das categorias e subcategorias de Práticas de formação 

Dimensão  Práticas de formação  

Definição As práticas de formação e desenvolvimento promovidas a partir dos recursos Humanos ou directamente de outra direcção da empre sa e que se relaciona com as políticas 

Categoria Oferta Organização  Diagnósticos Avaliação Problemas 

Definição 

Referências ao tipo de formação proporcionada 
por outras direcções ou áreas da empresa, e 

como se caracteriza: Produto, Técnica, 
Comportamental. 

Aspectos da organização e desenvolvimento das 

acções. Inclui métodos e estratégias usados. 

Práticas e processos de 
diagnóstico de necessidades de 

formação, sejam os que 
permanentemente estão em 

curso na empresa, os que são 
realizados .pontualmente ou os 
diagnósticos realizados antes da 

formação em concreto. 

Práticas de avaliação de acordo com 

Taxonomia de Kirkpatrick (1998). 

Sobre pessoal, 
qualificações, 

profissões, ou 
formação. 

Sub-

categoria 
Técnica Produto 

Comportame

ntal 

Form 

integração 

Form 

contínua  

Práticas 

informal e não 

formal 

Meios, sistemas 

e processos 

Diagnóstic

o para a 

acção 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Problemas 

Definição 

Referências e 
opiniões sobre 

a oferta de 
formação 

técnica/ que 
habilita a 

trabalhar com 
ferramentas 
ou sistemas. 

Pode ser geral 
ou específica. 

Inclui 
frequência da 

formação. 

Referências 
e opiniões 
sobre a 
oferta de 

formação de 
produto/ que 

visa 
conhecer o 

produto com 

que se 
trabalha. 

Inclui 
frequência 

da formação. 

Referências à 
oferta 

existente de 
formação 

comportament
al/ que visa 

actuar ao nível 
do 

comportament

o e das 
atitudes. 

Inclui 
frequência da 

formação. 

Se existe 
plano de 

acolhimento. 
A forma 
como as 

pessoas 
vêem a 

integração 
na empresa e 

o caso de 

cada um. 

Referências e 

opiniões sobre 
aspectos 

organizativos, 
de métodos e 
estratégias, e 

dos 
formadores. 

Situações que 
ocorrem em 
situação de 
trabalho, 

estratégias de 
formação sem ser 

em sala ou 
previamente 

organizado como 

formação mas 
que se podem 
revestir de um 

carácter 
formativo. 

Os meios, 
sistemas ou 

formas de 
identificar 

necessidades de 
formação. Podem 
ser instrumentos 

criados 
propositadament

e em certo 
momento ou 
podem ser os 

resultados que 
são utilizados 
com esse fim. 

Avaliação 
de 

diagnóstico
, realizada 
antes da 

formação 
no sentido 

de a 
adequar ao 

grupo. 

Avaliação 

da  reacção 
à formação. 

Avaliação dos 
conhecimento
s adquiridos 
na formação. 

Avaliação da 
transferência 
ou do impacto 

ao nível do 
trabalho e da 

organização. 

Problemas, 
dificuldades 
relativamente 

a factos 
actuais ou do 

passado 
relativos a 
pessoal, a 

qualificações, 
a profissões, a 

formação. 

 
 

 

 

 

 
 

Dimensão Políticas de Formação 

Definição 
Elementos que compõem o conjunto de regras e valores que  confluem nas directrizes globais da organização para a formação e  desenvolvimento dos trabalhadores. O que existe em termos de 

organização, de estrutura e de recursos. Os princípios e os valores  que regem as lógicas de acção.  

Categoria Princípios e valores Lógicas de acção 
Estrutura e recursos da 

formação 
Público-alvo  Problemas 

Definição 

Princípios gerais nos quais assenta a formação e a 

organização do trabalho  e a sua relação com a política e a 
estratégia da empresa. Os princípios inerentes ao 

desenvolvimento dos trabalhadores  e das suas carreiras 
profissionais e enquanto pessoas. 

Os princípios que conduzem a acção. O que 
justifica as práticas. 

A estrutura e os recursos que são 
usados na formação. 

Os 

trabalhadores 
abrangidos por 
formação na 
empresa. 

Problemas 
sobre políticas 
de formação 

Sub-

categoria 

Organização 

do trabalho  
Desenvolvimento Formação 

Estatística/ 

custo 

Antecipação/ 

Estratégica 

Des. Pessoal e 

Social 

Recursos 

Humanos  

Recursos 

materiais 
Público-alvo  Problemas 

Definição 

Aspectos da 
organização do 
trabalho que 
ajudam a 

compreender as 
práticas de 
formação e que  
podem revestir-
se de um 

carácter 
formativo. 

Aspectos que 
deliberadamente 
ou não ocorrem 
com o intuito de 

promover o 
desenvolvimento 
actual e futuro 
profissional dos 
trabalhadores. A s 

estratégias de 
envolvimento ou 
não das pessoas, 
dos destinatários 
e das chefias  na 

tomada  de 
decisão.  

Aspectos que 
ocorrem 
deliberadamente ou 
não com vista à 
formação dos 

trabalhadores. O 
porquê e os princípios 
que estão subjacentes. 
A opinião dos 
entrevistados face à 

formação. 
Envolvimento versus 
imposição. 

Se a formação 
se realiza por 
aspectos 
legais e se a 

formação é 
entendida 
como um 
custo. Todos 
os aspectos 

inerentes às 
lógicas de 
acção 
relacionadas 
com custos e 

com 
estatísticas. 

Se é reactiva ou 
proactiva. Se a 
formação está 
alinhada e 

decorre da 
estratégia da 
empresa. Se se 
desenvolve na 
perspectiva da 

melhoria 
contínua. 

Não 
directamente 
ou apenas 
relacionado 
com o trabalho 

actual ou 
futuro do 
trabalhador. 

RH ao serviço 
da formação. 
A perspectiva 
que os 

entrevistados 
têm sobre a 
gestão da 
formação por 
parte dos RH. 

O âmbito de 
acção dos RH. 

O que existe em 
termos de 

meios, 
equipamentos. 
Recursos 
internos ou 
externos. 

Se a formação 
é transversal a 
todos os 

trabalhadores 
ou se se 
confina a 
grupos ou 
categorias 

profissionais. 

Factos actuais 

ou do passado 
relativos a 
políticas de 
formação 

dentro ou fora 

da empresa e 
que revelam a 
perspectiva do 
entrevistado. 
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Quadro 6: Definição das categorias e subcategorias de Práticas de formação em outras direcções 

 
 

 
 

 
Quadro 7: Definição das categorias e subcategorias de Perspectiva futura da formação 

 
 

 
 

Dimensão  Práticas de formação Outras Direcções 

Definição As práticas de formação desenvolvidas a partir de outras direcções, departamentos ou áreas, que não provêm directamente da ge stão de topo. 

Categoria Oferta Organização da formação Diagnósticos Avaliação Problemas 

Definição 

Referências ao tipo de formação proporcionada 
por outras direcções ou áreas da empresa, e como 

se caracteriza: Produto, Técnica, 
Comportamental. 

Aspectos da organização e 
desenvolvimento das acções. Inclui 

métodos e estratégias usados. 

Práticas e processos de 
diagnóstico de necessidades de 

formação, sejam os que 
permanentemente estão em 

curso na empresa, os que são 
realizados .pontualmente ou os 
diagnósticos realizados antes da 

formação em concreto. 

Práticas de avaliação de acordo 
com Taxonomia de Kirkpatrick 

(1998). 

São 
concepções 
gerais acerca 
de políticas 
públicas, 

factos 
históricos ou 
evidências 
gerais, não 
específicas da 

empresa. 

Sub-

categoria 
Técnica Produto 

Comprotame

ntal 

Form 

integraç

ão 

Form 

contínua  

Práticas 

informal e 

não formal  

Meios, sistemas e 

processos 

Diagnós

tico 

para a 

acção 

Nível 1 Nível 2 
Nível 3 

e 4 
Problemas 

Definição 

Referências e 

opiniões sobre a 
oferta de 
formação 

técnica/ que 
habilita a 

trabalhar com 
ferramentas ou 
sistemas. Pode 

ser geral ou 
específica. 

Frequência desta 
formação. 

Referências 
e opiniões 

sobre a 
oferta de 

formação 
de produto/ 

que visa 
conhecer o 

produto 

com que se 
trabalha. 

Frequência 
desta 

formação. 

Referências à 
oferta 

existente de 
formação 

comportament
al/ que visa 

actuar ao nível 
do 

comportament

o e das 
atitudes. 

Frequência 
desta 

formação. 

Se existe 
plano de 
acolhim
ento. A 

forma 
como as 
pessoas 
vêem a 
integraç

ão na 
empresa 
e o caso 
de cada 

um. 

A 
formação 
que é 

organizada 
ao nível 
dos 
departamen
tos, áreas 

ou 
direcções 
que não os 
RH. 

Situações 
que 

ocorrem 
em situação 
de trabalho, 
estratégias 
de 

formação 
sem ser em 
sala ou 
previament
e 

organizado 
como 
formação. 

Os meios, sistemas 

ou formas de 
identificar 

necessidades de 
formação. Podem 
ser instrumentos 

criados 
propositadamente 
em certo momento 
ou podem ser os 

resultados que são 

utilizados com esse 
fim. 

Avaliaçã

o de 
diagnóst

ico, 
realizada 
antes da 

formaçã
o no 

sentido 
de a 

adequar 

ao 
grupo. 

Avaliaçã
o da  

reacção 
à 

formaçã

o. 

Avaliaç

ão dos 
conheci
mentos 
adquirid

os na 

formaçã
o. 

Avaliaç
ão da 

transferê

ncia ou 
do 

impacto 
ao nível 

do 

trabalho 
e da 

organiza
ção. 

Problemas, 
dificuldades 

relativamente 
a factos 

actuais ou do 

passado 
relativos a 
pessoal, a 

qualificações, 
a profissões, 

ou a formação. 

Dimensão  Perspectiva futura da formação 

Definição Perspectiva futura quanto a várias dimensões da formação dentro e ou fora da empresa. 

Categoria 
Público/ 

Participantes 

Áreas de 

Formação 
Práticas de formação Formadores Problemas 

Definição 

Os trabalhadores 
abrangidos por 
formação. 

Oferta de formação 

emt ermos de áreas  
e conteúdos 
abrangidos. 

Aspectos de organização, planeamento e 
execução da formação 

Características e aspectos relevantes 
relativos aos formadores do futuro. 

Problemas referidos 
em geral sobre o 
futuro da formação. 

Sub-

categoria 

Público/ 

Participantes 

Áreas de 

Formação 
Organização  

Métodos e 

estratégias 
Características Competências Problemas 

Definição 

Os trabalhadores 
abrangidos por 
formação. 

Oferta de formação 
emt ermos de áreas  
e conteúdos 

abrangidos. 

Aspectos de 
organização e 
planeamento da 

formação 

Métodos e 
estratégias a usar na 
formação do futuro 

Características 
pessoais e 
profissionais dos 

formadores 

Competências/ 
habilidades 
referidas 

Problemas referidos 
em geral sobre o 
futuro da formação. 
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2.3. A Observação. Problemas e estratégias. Registo e condução 

 
Partindo do princípio de que na observação se deve permitir que a situação se apresente 

tal como é, o observador deve procurar não intervir para não modificar os resultados. 
Foi o que ocorreu na entrevista de verificação, já que esse momento foi usado, 
igualmente, como instrumento de observação. Fomos ao encontro do entrevistado, no 

sentido de captar a percepção que tem acerca das questões colocadas, e tentámos, em 
todo o momento e na medida do possível, não alterar o seu meio habitual.  

 
Para o registo e análise, foi elaborada uma grelha de observação de comportamentos que 
estivessem relacionados tanto com a normal actividade de formação e desenvolvimento, 

como com o próprio acto produtivo. 
Os registos de observação foram realizados tendo como base a proposta de Evertson e 

Green (1986) (de acordo com Léssard-Hébert, 2005:154): 
  

 Descrição de um acontecimento crítico  

 Descrição pormenorizada de comportamentos que se produzem no decurso de um determinado tempo  

 Redacção de um texto pessoal (no diário de bordo) descrevendo a percepção que o investigador tem dos 
acontecimentos em função do seu quadro de referência teórico, das suas questões, das suas dúvidas e do 

desenrolar da investigação 

 As notas do trabalho de campo que descrevem o que foi visto, ouvido, vivido e pensado pelo investigador 

na sequência de uma observação 

 

À semelhança do que ocorreu com as entrevistas, também nas observações se começou 
a verificar uma repetição dos factos observados pelo que nas últimas entrevistas 

realizadas, não se efectuaram registos acerca das mesmas.  
 
As observações realizadas deram origem a 11 registos (APÊNDICE 5), identificados no 

Quadro 8. 
Quadro 8: Registos de observações realizadas na Allianz 

Código Registo de Observações Dados 

Data Hora Local 

OBSALZ01 Momento de entrevista 1 17-10-08 14h30-15h15 R. Andrade Corvo 

OBSALZ02 Momento de entrevista 2 17-10-08 15h15-15h50 R. Andrade Corvo 

OBSALZ03 Momento de entrevista 3 03-11-08 13h55-14h30 R. Andrade Corvo 

OBSALZ04 Momento de entrevista 4 03-11-08 14h30-15h00 R. Andrade Corvo 

OBSALZ05 Momento de entrevista 5 07-11-08 14h00-14h35 Av. Liberdade 

OBSALZ06 Momento de entrevista 6 20-11-08 19h00-20h00 Av. Liberdade 

OBSALZ07 Momento de entrevista 7 21-11-08 14h10-14h50 R. Andrade Corvo 

OBSALZ08 Momento de entrevista 8 05-12-08 14h40-15h00 Exterior 

OBSALZ09 Momento de entrevista 9 17-12-08 14h45-15h45 AV. Liberdade 

OBSALZ10 Momento de entrevistas 10  e 11 17-12-08 16h10-17h05 R. Andrade Corvo 

OBSALZ11 Acção de Formação 18-12-08 09h00-13h00 Av. Liberdade 

 

2.4. Análise documental. Estratégias e problemas 

 
Para a análise documental seguiu-se a mesma linha de pensamento das entrevistas e da 

observação. Tratou-se de recolher documentos com informação relevante para a 
investigação, uns que, desde logo, foram pedidos no Protocolo do Estudo de Caso e 
outros, à medida que se foram realizando as entrevistas. Neste caso, foram sendo 
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solicitadas as fontes de verificação ou as evidências do que ia sendo referido pelos 

entrevistados. O conjunto destes dados recolhidas serve, conjuntamente com as outras 
fontes de informação, para contribuir para a compreensão dos factos, não sendo, por si, 

suficientes. 
De todas as evidências solicitadas, umas foram facultadas e outras não (Quadro 9).  
 

Quadro 9: Evidências pedidas e disponibilizadas na Allianz 

  
Evidências 

Pedidas 

 
Evidências 

disponibilizada

s 

Tema Conteúdo  

 
 
 
 

 
 
Práticas de 
formação 

 Dados da formação/ estatísticas 
 

 √ √ 

 Certificação aplicada à área de formação na empresa 

 

 √  

 Catálogo / Oferta de Formação 
 

 √ √ 

 Produtos da formação/ Fontes de verificação 
 

 √ √ 

 Manual do colaborador e Dossier de integração na 
empresa 

 

 √ √ 

 Documentação usada no processo de formação (das 
várias áreas da empresa) 

 Diagnóstico (práticas de gap analysis?) 

 Planeamento 

 Concepção 

 Organização 

 Desenvolvimento (Manual de acolhimento, 
documentação de apoio …) 

  
 
 

√ 

 
 
 

√ 

 Acompanhamento e Avaliação (relatórios 
relevantes que possam ser disponibilizados) 

 

  
√ 

 

 

 Outras Formas de Intervenção (directamente 
ligadas à formação) 

 

 √ √ 

 

Política de 
formação da 
empresa 

 Dados gerais da empresa (História da empresa, evolução 
da actividade e do negócio, dados de Recursos 

Humanos) 

 Organigrama (Estrutura hierárquica e funcional) 

 Balanço Social 
 

  

 
√ 

 

 
√ 

 Estudos anuais de clima e de liderança  
 

 √  

 Dados sobre  mobilidade interna 
 

 √ √ 

 Planos de actividades que visam o desenvolvimento dos 
trabalhadores  

 

 √ √ 

 Dados sobre projectos “Olimpíadas da empresa”, “Expo 
AZP”, “Gung Ho!”, ou outros 

 

  
√ 

 
√ 

 Revista Actuall RH 
 

 √ √ 

 

 
O facto de ser importante para a investigação poder contar com evidências dos aspectos 

que fossem afirmados pelos entrevistados, foi referido no início de cada entrevista. Era 
pedido que na medida do possível, para todos os dados e descrições efectuadas, pudesse 
existir material que comprovasse a veracidade dos factos descritos.  

 
Tal como refere Stake (2007:85), em muitos casos, os documentos solicitados servem 

de substitutos de registos de actividade que directamente não puderam ser observados.  
De facto, os documentos recolhidos foram muito importantes para complementar a 
informação obtida através quer das entrevistas quer da observação. 
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Numa primeira fase, à medida que se foram recolhendo os documentos, eles foram 
sendo arquivados, sem a preocupação da sua análise. Já depois da análise de conteúdo, 

passou-se à organização e análise do material recolhido. Nesta fase, foi efectuada uma 
primeira análise do material, no sentido de verificar em que medida ele poderia servir os 
objectivos do estudo. 

A lista de documentos sujeitos a análise encontra-se na Quadro 10 e inclui fontes não 
escritas (portal de Intranet e curso na plataforma de e-learning), fontes escritas não 

oficiais tal como revistas e, também, fontes estatísticas.  
 

Quadro 10: Documentos para análise na Allianz 

Código Documento Descrição Dados 

Data Hora Local Resp. 

DOCALZ01 Texto de apoio/ 

Branqueamento de 

Capitais 

Docs de apoio à acção de formação 

sobre Branqueamento d e Capitais 

12/08 

__ 

Av. 
Liberdade 

PDO 

DOCALZ02 Programa de formação Programa da acção de Branqueamento 

de Capitais a entregar aos participantes 

12/08 
__ 

Av. 
Liberdade PDO 

DOCALZ03 Teste de avaliação de 

conhecimentos 

Da acção de formação de 

Branqueamento de Capitais 

12/08 
__ 

Av. 
Liberdade PDO 

DOCALZ04 Norma interna sobre 

Branqueamento de 

Capitais 

Norma que serviu de suporte à formação 

e entregue aos participantes 

12/08 

__ 

Av. 
Liberdade 

PDO 

DOCALZ05 Participações e horas Estatísticas de formação da empresa, 

2006, 2007 e 2008 

12/08 

__ 
Av. 

Liberdade PDO 

DOCALZ06 Balanço Social Balanço Social de 2007 12/08 
__ Av. 

Liberdade 
PDO 

DOCALZ07 Norma de Organização nº 

07/2004 

Norma que estabelece competências e 

funções da Direcção de Pessoas 

12/08 
__ 

Av. 
Liberdade PDO 

DOCALZ08 Organograma global Organograma da estrutura da empresa 

em Portugal 

12/08 
__ Av. 

Liberdade 
PDO 

DOCALZ09 Organograma da 

Direcção de Pessoas  

Organograma da Direcção de Pessoas e 

Serviços Jurídicos 

12/08 
__ 

Av. 
Liberdade PDO 

DOCALZ10 Manual do Colaborador Dossier entregue aos novos 

trabalhadores 

12/08 
__ 

Av. 

Liberdade PDO 

DOCALZ11 Portal de Intranet A Intranet que os trabalhadores têm 

acesso 

18-12-

08 

14h00-

15h00 

Av. 
Liberdade PDO 

DOCALZ12 Plataforma de e-learning Conhecimento e navegação pela 

plataforma de formação a distância 

18-12-

08 

 

_ 

Av. 

Liberdade 

 

PDO 

DOC1LZ13 Revistas Actuall RH Revista interna nºs de 2007, 2008 e 2009 18-12-

08 _ 
Av. 

Liberdade 
 
PDO 

DOC1LZ14 Lista de presenças em 

formação 

Documento usado pelas áreas de 

formação em outras direcções 

 

11/08 
_ 

R. A. 

Corvo 

MKT 

DOC1LZ15 Convocatória de acção de 

formação 

Documento/ mail enviado por uma 

gerente de delegação a convocar para 

uma acção de formação  

11/08 

_ 
 

R. A. 
Corvo 

MKT 

DOC1LZ16 Resposta a convocatória Resposta a mail anterior 11/08 _ 
 

R. A. 
Corvo 

MKT 

DOC1LZ17 Avaliação da reacção à 

formação 

Documento usado para avaliação por 

parte dos formandos após a acção de 

11/08 _ 
_ 

R. A. 
Corvo 

MKT 
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Para os documentos mais relevantes do ponto de vista do seu conteúdo, foi criada uma 
ficha de Análise Crítica ao Conteúdo dos Documentos (APÊNDICE 6), com indicação 

do tipo de documento, a descrição, os termos usados, os objectivos do mesmo e as 
circunstâncias em que o mesmo surgiu.  

Nesta fase pretendeu-se analisar os documentos e encontrar um fio condutor que fosse 
comum a todos, analisando como se relacionam entre si e identificando sinais das 
políticas e práticas em vigor na empresa. Para tal, procedeu-se a uma redução dos dados 

no sentido da sua simplificação e de facilitar a obtenção de conclusões. 
 

Procurámos colocar-nos no papel da empresa e tentar encontrar contradições ou 
distorções. Estivemos atentos a todos os pontos de vista e expressões dos autores mas 
também aos factos e dados revelados. No entanto, na análise qualitativa efectuada em 

alguns documentos, a apresentação de dados teve um interesse meramente descritivo, 
contribuindo para uma visão de conjunto.  
 

Cada documento surge com uma codificação que segue o mesmo princípio das 
entrevistas e das observações. As três primeiras letras indicam o tipo de fonte dos 

dados, as três seguintes identificam a empresa, e a numeração final indica a sequência 
da recolha de cada documento (Quadro 11). 
 

Quadro 11: Codificação dos documentos na Allianz 

Fonte informante Local/ Empresa Sequência da recolha 

 

DOC – Análise Documental 

ALZ 

 

01 

02 

03 

… 

 

2.5. Avaliação e legitimação do trabalho de campo 

 
Para além do envio da transcrição de todas as entrevistas aos respectivos entrevistados, 

a investigação foi submetida a uma avaliação externa na medida em que foi apresentada 
num seminário de investigação e num congresso.  
Na empresa, o presente relatório será enviado à nossa interlocutora e será solicitada uma 

reunião com os entrevistados para que possam validar os dados apresentados.  

formação 

DOC1LZ18 Norma de Organização nº 

04/2001 

Funções gerais dos responsáveis dos 

órgãos da estrutura da empresa 

12/08 _ 

 

R. A. 
Corvo 

PDO 

DOC1LZ19 Plano de formação  para 

2009 

Plano de todas as acções previstas para o 

ano 2009 e para o projecto ibérico. 

12/08 _ 
_ 

R. A. 
Corvo 

PDO 

DOC1LZ20 Distribuição dos custos 

por tipo formação 

 E Execução orçamental 2006, 2007 e 

2008. 

12/08 _ 

_ 

R. A. 
Corvo 

PDO 

DOC1LZ21 Horas e custos - Médias  E custo médio/ colaborador 2006, 2007 

e 2008. 

12/08 _ 
_ 

R. A. 
Corvo 

PDO 

DOCALZ22 Distribuição interna e 

externa  

Estatísticas de formação da empresa, 

2006, 2007 e 2008 

12/08 
__ 

Av. 
Liberdade PDO 
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2.6. Reflexões sobre o trabalho de campo (problemas, erros, escolhas, 

dificuldades) 

 

Em todo o processo, o principal problema a salientar prende-se com o facto de a 
investigadora, enquanto profissional da área, poder não ter tido a necessária capacidade 
de distanciamento. Tentou, sempre, utilizar os dados de forma independente e usar 

várias fontes de recolha de dados. Mesmo os dados contraditórios foram usados, como 
forma de potenciar a exactidão das informações.  

Associado a este facto, outra preocupação era não exercer qualquer processo de 
influência. Os resultados da pesquisa devem, obviamente, ser independentes do 
investigador mas a verdade é que não se sabe qual é o impacto que a presença e as 

influências pessoais tiveram no trabalho de campo e nos resultados. Teve-se, sempre, 
presente este facto para que todo o contributo assentasse numa pesquisa rigorosa que se 

baseasse em provas e evidências, para assegurar a credibilidade e a fiabilidade dos 
dados.  
 

Relativamente às entrevistas, houve a preocupação de definir claramente os objec tivos 
antes de a mesma começar. Utilizou-se a linguagem do entrevistado e foram usados 

termos, expressões e linguagem do sector de actividade e da empresa.  
 
Procurou-se respeitar, sempre que possível, a ordem pela qual o entrevistado se 

propunha iniciar. Por vezes optou-se por colocar as questões relacionadas com o que o 
entrevistado acabava de dizer, para seguir um fio condutor e para aprofundar, em lugar 

de ter a preocupação em ler a pergunta que vinha a seguir. No entanto, por questões de 
limitação de tempo, para seguir com a temática que ia sendo abordada, ficaram por 
colocar algumas questões do guião. Foi durante o processo de transcrição das primeiras 

entrevistas, que nos apercebemos que deveríamos ter colocado questões que não 
chegaram a ser formuladas.  

 
Por outro lado, apesar de terem sido construídos 3 diferentes guiões, houve ainda assim, 
entrevistados que pelas suas características fazia mais sentido colocarem-se questões 

diferentes e não constantes no guião. A base e os temas eram os mesmos mas houve 
casos em que fazia sentido colocar diferentes perguntas, pensadas a priori. 

 
Foi fundamental manter um permanente estado de alerta no sentido de prestar muita 
atenção ao que o entrevistado dizia. Assim, aquando da realização das entrevistas 

procurava-se reformular o que acabava de ser dito pelo entrevistado, como forma de 
garantir que se fazia uma leitura correcta.  

 
Por vezes, em lugar de formular questões, optou-se por fazer comentários sobre o que o 
entrevistado tinha dito, de forma a dar um tom mais de conversa e que o entrevistado se 

sentisse mais à vontade para continuar a conversa. O objectivo era ainda o de confrontar 
o entrevistado com perguntas, dados, situações ou sobre questões da organização. 

Parece-nos que o investigador deve ter o papel de questionar não se limitando aquilo 
que lhe é dado a perceber, ou que os outros lhe mostram ou revelam à primeira vista. 
Mesmo agindo de boa fé, o entrevistado pode pensar que está a dar a informação 

correcta e unicamente válida mas, confrontado com outra realidade, acaba por ver outras 
hipóteses igualmente válidas e, eventualmente, até mais adaptáveis ou ajustadas. Isto 

mesmo foi sentido quando, por exemplo, perguntando sobre os resultados da formação, 
numa avaliação a quente, todos respondiam que tinha s ido muito positiva e que correu 
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muito bem. No entanto, quando confrontados com o facto de que poderiam ter-se usado 

outras metodologias, mais dinâmicas ou activas, todos acabavam por concordar e 
lamentar o facto de assim não ter sido. Neste sentido, o investigador tem de ter, antes de 

mais, esta meta visão e meta percepção e capacidade de distanciamento ao que é 
imediato e que se apresenta mais fácil. 
 

A principal dificuldade sentida foi o facto de, frequentes vezes, o entrevistado se afastar 
das questões colocadas ou do assunto que se estava a abordar.  

 
Outra dificuldade sentida prende-se com as próprias questões abordadas cuja 
compreensão poderia não ser imediata para todos os entrevistados ou poderia ser 

passível de uma outra interpretação. Referimo-nos, por exemplo, à questão em que se 
perguntava sobre situações que têm um carácter formativo, ou mesmo à questão sobre 

se a empresa promove o desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores. Depois das 
perguntas, sentíamos, muitas vezes, que era necessário dar um exemplo ou detalhar-se a 
questão para garantir a sua correcta compreensão por parte do entrevistado. Por vezes, 

era mesmo necessário dar um tempo ao entrevistado para que pensasse em algumas 
dessas práticas dado que, por exemplo, a associação de determinadas situações com 

carácter formativo a formação, pode não ser imediata. Desconhecemos se estes factos 
influenciaram, de alguma forma, as respostas dadas.  
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3. A Allianz 

3.1. História e evolução da empresa  

A Allianz foi fundada em Berlim em 1890 como uma seguradora de transportes e 
acidentes. Até ao despontar da 1ª Guerra Mundial, cerca de 20% das receitas da empresa 

provinham de operações internacionais. Apesar da inflação e da crise económica 
mundial, a empresa torna-se na maior seguradora alemã. A partir de 1933 faz parte do 

sistema económico ditatorial do nacional socialismo e, no final da 2ª Guerra Mundial, 
enfrenta a ruína económica. Após a reconstrução, a Allianz torna-se na maior 
seguradora europeia, por volta da década de 1970. O processamento electrónico de 

dados revoluciona os processos existentes na empresa e a década de 1990 foi rica num 
processo de fusões. Em Portugal, a empresa nasceu da fusão da Portugal Previdente e da 

Sociedade Portuguesa de Seguros.  

Nos últimos anos e em resposta à globalização dos mercados financeiros, em 1998 a 
empresa diversificou a sua actividade, e assim, a juntar aos seguros, a Allianz avança 
para a gestão de activos e para a banca6. Em 1999, no quadro de uma vasta 

reorganização do grupo em todo o mundo, a empresa aposta num novo logótipo que 
combina a tradicional águia da Allianz e as três áreas de negócio da Allianz: os seguros, 

as provisões de reforma e a gestão de activos.  

Uma data emblemática na emproa é o 3 de Novembro de 2000, em que a Allianz entra 
na Bolsa de Valores de Nova Iorque. O ano 2000 é marcado com a criação de uma 
fundação "Remembrance, Responsability and the Future".   

Em 2006, a Allianz torna-se uma Sociedade Europeia (SE), uma nova forma legal para 
as organizações na União Europeia. Esta alteração permite ao grupo simplificar a sua 
estrutura e facilitar as suas fusões além fronteiras. Os trabalhadores dos diferentes 

países europeus passam a ser representados no comité de Supervisão.  

Hoje, a Allianz Portugal faz parte do Allianz Group, um dos maiores grupos 
seguradores e financeiros do mundo, opera em mais de 70 países e emprega mais de 170 

mil pessoas. Em Portugal7, a empresa detém 30 delegações e cerca de 600 
trabalhadores. O grupo BPI (Banco Português de Investimento) é o accionista e parceiro 
estratégico. 

 De acordo com a Estratégia da empresa8, o seu objectivo é ser a companhia de serviços 

financeiros mais fiável a nível mundial. Para atingir esta finalidade a empresa rege-se 
por um conjunto de princípios e prioridades de gestão que assentam na “oferta de 

elevados níveis de especialização, integridade e sustentabilidade”. Relativamente à 
especialização, a estratégia justifica-se pelos trabalhadores que “são altamente 

                                                 

6
 A Allianz está envolvida no negócio da gestão de activos desde que lançou a sua Companhia de Seguros Allianz Vida, em 1922, e 

começou a investir o dinheiro dos prémios pagos pelos seus clientes. 

7
 De acordo com o site do Instituto de Seguros de Portugal, o número de empresas de seguros a operar em Portugal é de 499. 

Sociedades Anónimas de Direito Português:  46; Vida:  15; Não Vida:  24; Mistas:  6; Resseguro : 1; Mútuas:  2;  Sucursais de 
Empresas de Seguros Estrangeiras:  37; Da União Europeia:  36; Vida : 7; Não Vida : 25; Mistas:  4; Fora da União Europeia : 1; 
Não Vida:  1; Mistas:  1; Empresas de seguros em L.P.S.:  414;  Número médio de trabalhadores das empresas de seguros em 

estabelecimento 
(*)

 10 540. 
8
 http://www.allianz.pt 
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qualificados e valorizam o respeito dos clientes e dos competidores”. É referido que a 

estratégia do grupo resulta também de uma “combinação de capacidades a nível 
internacional e de trocas de experiências locais”, que permite melhorar continuamente. 

A integridade surge na perspectiva do serviço que é prestado aos clientes e é um 
princípio segundo o qual, “uma promessa é uma promessa e por isso só fazemos as 
promessas que sabemos ser capazes de cumprir”. Os níveis de sustentabilidade que se 

referem na estratégia referem-se ao “aproveitamento das oportunidades que nos são 
apresentadas para crescer”.  

Desde 2003 que a empresa instituiu na sua missão e valores, os pilares do seu processo 

de mudança cultural com uma especial atenção à política de responsabilidade social9. 
Nela, a empresa assume que o carácter social é inerente à actividade seguradora, cuja 

história está ligada aos conceitos de solidariedade e de mutualismo, pelo que “é 
importante que a empresa esteja voltada para este tipo de actuação, dado que tem um 
impacto positivo, quer na motivação dos seus colaboradores, quer na imagem da sua 

marca”. Os benefícios de gestão ao nível do aumento da motivação dos trabalhadores, 
traduzem-se na redução do absentismo e na menor rotação de pessoal, “conduzindo a 

uma melhoria do clima organizacional e da produtividade geral”. No mesmo documento 
refere-se que hoje “as pessoas valorizam a missão e a cultura da empresa, e querem 
sentir orgulho na organização onde trabalham”. 

Para garantir um crescimento sustentado a longo prazo e a confiança dos investidores e 

clientes, o grupo definiu os seus objectivos estratégicos que passam por criar laços com 
a comunidade através de projectos envolvendo o ambiente, a cultura, a educação, a 

tecnologia e o desporto. Ao nível da cultura e desporto, a empresa detém hoje uma 
fundação cultural que tem como objectivo principal, promover a cultura, a educação e a 
arte. Também a Fundação Allianz para o Ambiente, ao nível de vários países europeus, 

constitui um projecto que visa fornecer às escolas equipamento que funciona a energia 
solar, bem como material de ensino dedicado às fontes de energia.  

Em relação à casa mãe e à questão da autonomia, o grupo tem uma gestão 

descentralizada das companhias do grupo. Existem linhas mestras, orientadoras mas 
cada companhia do grupo é livre e autónoma para atingir os resultados da forma que 
melhor entender. Existem os valores, que são comuns a todo o grupo, mas existem 

empresas que têm valores próprios, e os da empresa em Portugal estão, só há poucos 
anos, alinhados com os do grupo.  

Dispersos pela organização, veiculados aos novos trabalhadores através do manual de 

acolhimento e na informação do próprio site, é possível identificar os valores da 
empresa: 

 A valorização da pessoa e cultura de equipa  constitui um dos valores fundamentais  e pressupõe que as 

pessoas são importantes e que a empresa valoriza e potencia o indivíduo e reconhece o seu contributo para 

os objectivos comuns, além de privilegiar a entreajuda, a cooperação e a partilha.  

 A integridade constitui outro valor da empresa que assume que honestidade, credibilidade e coerência 

estão presentes em tudo o que a empresa faz. 

 A responsabilidade pessoal e social é um valor que se concretiza na identificação e comprometimento com 

a Visão e os objectivos, na utilização dos meios ao dispor para um desempenho eficaz assumindo a 
responsabilidade pelos resultados alcançados, demonstrando empenho cívico e envolvimento em fins 

sociais e culturais e porque a empresa vive valores universais. 

                                                 
9
 http://www.allianz.pt 
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 A criatividade e entusiasmo constituem igualmente valores da empresa pelo que a empresa pelo que cria e 

transforma com originalidade e executa com flexibilidade, empenho e alegria.  

 A visão aponta para o facto de a empresa ser uma referência no mercado, com identidade própria 

construída com base em rigor e profissionalismo e alicerçada na experiência internacional.  

O departamento de Planeamento e Desenvolvimento Organizacional (PDO) que 
depende da Direcção de Pessoal tem a responsabilidade da formação mas também da 

organização das actividades de responsabilidade social.  
 

 Os valores de liderança, foram introduzidos no grupo para melhorar a qualidade da 
liderança e acelerar o desenvolvimento de uma “cultura de alta performance”, entre as 
chefias, e fazem parte de um processo de transformação cultural. Tal processo visa, de 

acordo com os valores da empresa, “comunicar abertamente e criar uma atmosfera de 
confiança com clientes e colaboradores”.  O feedback e a formação contínua aos 

trabalhadores “servem para os incentivar, além da recompensa que os trabalhadores 
recebem pelas suas boas performances”. 

A forte cultura de orientação para o cliente leva a que em vários documentos internos se 
leia “os clientes são o principal foco da empresa pelo que a Allianz desenvolve e 

promove relações fortes com os mesmos”. Nesta relação com os clientes e com os 
trabalhadores, a empresa promove a diversidade e encoraja uma cultura “que respeita os 

valores e os benefícios de diferentes histórias e perspectivas”, acrescentando que 
“somos transparentes na forma como criamos oportunidades de carreira, baseamo-nos 
nas capacidades individuais e nos sucessos pessoais. Queremos ser um empregador 

atractivo”. 

3.2. Os trabalhadores 

De acordo com a estratégia da empresa, a diversidade é um factor competitivo muito 
importante, pelo que é encorajada a diversidade de modo a servir cada vez  mais uma 

companhia à escala global. Com trabalhadores de todas as partes do mundo, de 
diferentes nacionalidades, de diferentes percursos académicos, com diferentes 

experiências profissionais e perspectivas, a Allianz é uma organização diversa, tanto de 
uma perspectiva de negócio, como de pessoas. 

A empresa oferece várias oportunidades de desenvolvimento não só em termos de 
participação em projectos internacionais, rotação de tarefas e mudanças de 

departamento, mas também em termos de aperfeiçoamento das competências funcionais 
e pessoais.  A universidade corporativa, a Allianz Management Institute (AMI), oferece 

programas de desenvolvimento de gestores e a trabalhadores de todo o mundo. 

Sendo que o negócio se centra nas pessoas, nos documentos institucionais, existe 
normalmente uma referência aos clientes, aos “colaboradores”, aos accionistas e mesmo 

a sociedade em geral. Os clientes querem lidar com colaboradores que os entendam e 
se preocupem com as suas necessidades. O género da pessoa, a sua etnia, a sua idade, as 
suas crenças religiosas, a sua orientação sexual, a sua educação, as suas incapacidades e 

a sua nacionalidade são valores diferentes que nós valorizamos e nos orgulhamos. 
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Quanto à repartição dos trabalhadores pelos grupos profissionais definidos no Balanço 

Social10, obtém-se a configuração apresentada no Gráfico 1. O grupo dos Profissionais 
Qualificados, onde se insere a maior parte dos trabalhadores com funções comerciais, 

das agências e do atendimento ao público, é o mais representativo na empresa, com 555 
trabalhadores em 2006, 474 (72%) em 2007 e, 456 (73%) em 2008. Nestes anos, o 
segundo grupo mais representativo é o dos Quadros Médios que inclui os técnicos 

especializados, com 19%, 16% e 21% respectivamente. Segue-se o grupo dos 
Dirigentes e Quadros Superiores, com 4%, 11% e 6% para os respectivos anos de 2006, 

2007 e 2008. Os Profissionais Não Qualificados eram apenas 2 trabalhadores em 2006 e 
7 em 2007, sendo que em 2008 este grupo não tinha qualquer representação na empresa. 
 

Gráfico 1: Repartição de efectivos por grupo funcional 

 
Fonte: Balanços Sociais 

 

Quanto à estrutura etária (Gráfico 2) em que se encontravam os trabalhadores da 
empresa nos últimos anos, verifica-se que o grupo etário dos 45 aos 54 anos é aquele 

onde se situa um número superior de efectivos, constituindo mais de 40% da população 
total. O segundo grupo mais expressivo é o dos 35 aos 44 anos com mais de 30% da 
população. O terceiro grupo etário é o dos 25 aos 34 anos e o quarto é o grupo dos 55 

aos 64 anos no qual em 2006 e 2007 se encontravam 20 trabalhadores e em 2008 se 
encontravam 30 trabalhadores.  

Gráfico 2: Estrutura etária 

 
Fonte: Balanços Sociais 

 

Considerando a distribuição pela categoria género (Quadro 12), verifica-se que a 
maioria, não expressiva, são homens. Eles representam nos 3 anos analisados, em 2006, 

                                                 
10

 Relativamente aos 7 grupos profissionais definidos no Balanço Social, os 4 grupos aqui apresentados, refizeram-se da seguinte 
forma: Dirigentes e Quadros Superiores (incluem o grupo Quadros Superiores do Balanço Social). Quadros Médios (Inclui os 
grupos Quadros Médios e Quadros Intermédios do Balanço). Profissionais Qualificados (Inclui os grupos de Profissionais 

Altamente Qualificados e Qualificados e o dos Profissionais Semiqualificados). Profissionais Não Qualificados (Inclui os grupos 
Profissionais Não Qualificados e grupo Praticantes/ Aprendizes do Balanço). 
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54% dos 723 trabalhadores, em 2007, 53% dos 659 trabalhadores e, em 2008, 52% do 

total de 623 trabalhadores.  
 

O grupo dos Profissionais Qualificados, é aquele onde a diferença de género é menos 
acentuada, sendo muito semelhante a percentagem de cada um. 
Nos Quadros Médios, o segundo grupo mais expressivo, uma maioria não significativa, 

nos 3 anos, são homens. Esta tendência da maior expressividade de homens mantém-se 
no grupo dos Dirigentes e Quadros Superiores e nos Não Qualificados. 

 
 

Quadro 12 Distribuição dos efectivos por categoria profissional segundo o género 

Grupo Profissional 
2006 2007 2008 

Total H % M % Total H % M % Total H % M % 

Dirigentes e Quadros Superiores 28 19 3% 9 1% 70 43 7% 27 4% 39 22 4% 17 3% 

Q. Médios 138 84 12% 54 7% 108 68 10% 40 6% 128 78 13% 50 8% 

Profissionais Qualificados 555 283 39% 272 38% 474 234 36% 240 36% 456 227 36% 229 37% 

Profissionais Não Qualificados 2 1 0% 1 0% 7 7 1% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

Total 723 387 54% 336 46% 659 352 53% 307 47% 623 327 52% 296 48% 

Fonte: Balanços Sociais 
 

O gráfico 3 ilustra os valores totais do quadro anterior.  
 

Gráfico 3: Repartição segundo o género 

 
Fonte: Balanços Sociais 

 

Relativamente ao número de anos de trabalho na empresa (Gráfico 4), a antiguidade, 
nos 3 anos considerados, mais de 70% dos trabalhadores tinha mais de 10 anos de 

serviço na empresa. 
A análise do gráfico revela que a empresa tem vindo a admitir novos trabalhadores, pelo 
que nos anos de 2006, 2007 e 2008, os que têm menos de 1 ano de serviço, representam, 

3%, 1% e 2%, respectivamente. 
 

Gráfico 4: Antiguidade nas empresas do grupo 

 
Fonte: Balanços Sociais 
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Os trabalhadores que viram a sua situação profissional alterada no ano de 2008 foram 

51. De acordo com os dados do Balanço Social, as possibilidades de os trabalhadores 
verem a sua situação profissional alterada pode dever-se ou a promoção profissional 

(por mérito ou por antiguidade) ou a situações de reconversão profissional. Nesse ano, 
foram 21 os trabalhadores abrangidos por esta última situação. As promoções ocorreram 
para 14 homens (47%) e 16 mulheres (53%). O grupo profissional que mais promoções 

obteve foi o dos Profissionais Qualificados, com um total de 23 promoções (77% do 
total de promovidos). Seguiu-se o grupo dos Quadros Médios que obteve 20% do total 

das promoções, os Dirigentes e Quadros Superiores com 3% das promoções. Em 2008, 
a empresa não detinha trabalhadores no grupo de Não Qualificados. Todas as categorias 
profissionais contribuíram para as promoções que se registaram, num alinhamento 

semelhante ao da sua representatividade enquanto total de trabalhadores.  
 

Quanto aos tipos de horários predominantes durante o ano de 2008, verifica-se que mais 

de metade (55%) dos trabalhadores pratica um horário normal flexível e 42% tem 
isenção de horário. Apenas 4% dos trabalhadores está sujeito a um horário normal fixo.  

 
A estrutura de habilitações dos trabalhadores (Gráfico 5) revela que nos 3 anos 
considerados, mais de 40% dos trabalhadores possui habilitações ao nível do secundário 

e segue-se uma média de 37% que possui formação superior. Destes, em 2008, 141 são 
mulheres e 87 são homens. Nos 3 anos, as mulheres são o grupo mais expressivo  com 

formação superior e os homens são o grupo mais expressivo quando considerados os 
níveis básico e secundário de habilitações.  

 

Gráfico 5: Habilitações dos trabalhadores 

 
Fonte: Balanços Sociais 

Na empresa, a área de recursos humanos designa-se Direcção de Pessoas e integra as 
áreas de Planeamento e Desenvolvimento Organizacional (PDO), de Recrutamento, e de 

Compensações e Relações Laborais. A primeira desenvolve-se em quatro vertentes: 
Formação, Comunicação Interna, Responsabilidade Social e Projectos de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos. 

De acordo com dados do Balanço Social de 2007, o número de trabalhadores ao serviço 
em 31/12/2007 era de 659. Com contrato permanente eram 641 e com contrato a termo 
certo, 17. Durante o ano saíram da empresa 68 pessoas, a maior parte com contrato 

permanente. Os motivos foram o mútuo acordo, a pré-reforma e os restantes por 
iniciativa do trabalhador. 

O número total de participantes nas acções de formação foi de 2016. A maior parte 

destinou-se aos profissionais altamente qualificados. Os quadros superiores frequentam 
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essencialmente acções externas. Os quadros médios e os profissionais altamente 

qualificados tanto participam em acções internas como externas.  

3.3. Política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 

Relativamente à política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores, 
começaremos por justificar precisamente o facto de nos referirmos à política desde logo, 

porque nela cabem todas as orientações e princípios directores da acção. Pretende-se 
perceber o conjunto dos princípios e objectivos que servem de guia a tomadas de 

decisão e que favorecem depois o planeamento das actividades. Os fins visados pela 
política de formação permitem definir os tipos de formação a desenvolver dentro da 
empresa (Soyer, 2003). 

A empresa possui um plano anual de formação e o PDO dispõe de um orçamento 
específico de formação que utiliza de acordo com as necessidades que vão surgindo ao 
longo do ano e tendo em conta o planeamento da formação que decorre das 

necessidades manifestas pelas várias direcções e departamentos. A oferta formativa 
antecede o plano de formação e contém uma lista de cursos que se baseia nas habituais e 
previsíveis necessidades, sustentada nas obrigações legais e contempla sempre os cursos 

de formação em línguas e informática para utilizadores. Contém igualmente acções de 
promoção do desenvolvimento pessoal dos trabalhadores na perspectiva de elevar as 

suas competências comportamentais ao nível do designado saber-ser e saber-estar. 

O compromisso da empresa para com o desenvolvimento dos trabalhadores, encontra-se 
difundido em vários documentos e sob várias formas. 

Desde logo, num conjunto de normas internas que são difundidas por todas as direcções, 
muitas delas dedicadas à formação11. No Quadro 13 exemplifica-se o conteúdo de umas 
dessas normas. 

 
Quadro 13: Norma interna sobre Branqueamento de Capitais (Análise crítica ao conteúdo do documento) 

 

 
 

 
 
 

Fonte:  “Norma geral nº 9/2006” (Doc. DOCALZ04 (no Apêndice 6) 

No site institucional, no apartado dedicado às candidaturas a emprego, existe uma 

referência à formação e desenvolvimento contínuo dos trabalhadores, e uma alusão ao 
facto de serem fornecidas as ferramentas necessárias para que cada trabalhador possa 
desenvolver o seu potencial, o apoio na progressão da carreira, o feedback mútuo que 

pressupõe o partilhar os sucessos com cada trabalhador mas também envolver cada um 
nas decisões que lhe digam respeito, para além do facto de a empresa promover a 

rotatividade das pessoas, através da sua política de mobilidade interna.  
 
Ainda no site e no apartado “Allianz knowledge”, a frase da autoria do CEO da 

empresa, “com o conhecimento vem a responsabilidade de agir” dá o mote para um 
conjunto de artigos actuais relacionados com problemas ambientais, o envelhecimento 

                                                 
11

 Norma de Levantamento de Necessidades de Formação, Avaliação da Formação, 

As normas na empresa seguem um formato normalizado e numeração sequencial. 
Nomeia o responsável na empresa pela temática, refere o âmbito de aplicação, os deveres de actuação, os deveres de 
identificação e outros deveres. Especial referência ao “dever de formação” em que o responsável pela Prevenção de 
Branqueamento de Capitais deve propor e realizar com a DP (Direcção de Pessoal) acções de formação regulares. 

Este documento é a versão 3 e vem substituir versões anteriores, a primeira de 2006. 
Contém 2 anexos. O doc está assinado pelo Administrador Delegado Ivan de la Sota e foi construída depois da 

legislação. 
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das populações, as injustiças económicas e outros desafios da humanidade, para os  

quais a empresa “privilegia o diálogo e a troca de conhecimentos”.  
 

Na norma de “política de tratamento de clientes”, é possível identificar referências à 
formação dos trabalhadores, na perspectiva da melhoria da relação com os mesmos, “de 
forma a promover o envolvimento de todos na prestação de serviços com qualidade e 

orientada para satisfazer os seus clientes”.  
No mesmo documento pode ler-se que a formação na empresa “é uma das bases 

inerentes à gestão da qualidade no sentido de proporcionar níveis de qualificação, 
competência e motivação adequados” e consequentemente, a “conformidade, 
optimização e melhoria dos processos internos e dos serviços prestados ao cliente”.  

 
No “manual do colaborador” (edição de 2008, p. 22), surge de modo explícito a 

“política de formação” que se apresenta com os seus princípios de acção e também com 
a partilha de responsabilidades. A formação é entendida como “um processo global que 
envolve a totalidade da organização: a gestão e os trabalhadores, as áreas funcionais e a 

hierarquia, os técnicos especialistas e os técnicos de formação”. Tem como principal 
finalidade “adaptar as atitudes, as aptidões e os comportamentos profissionais aos 

objectivos sectoriais e organizacionais”.  
 
Trata-se de uma política que corresponde às três finalidades apresentadas por Meignant 

(1999:609): “consolida o existente”, “acompanha e facilita as mudanças”, e “prepara o 
futuro”.  

“Consolida o existente”, na medida em que a formação é “uma necessidade 
permanente” e porque a “aprendizagem e a transmissão do conhecimento são uma 
constante”. “Acompanha e facilita as mudanças” na medida em que ela “é um meio para 

antecipar e responder às solicitações inerentes à constante mudança organizacional”.  E 
“prepara o futuro” porque “é um investimento que segue uma estratégia perspectivada 

no âmbito do plano de acção estratégico” da empresa.  
 
Para as definições do “plano de formação” são usadas várias referências à formação dos 

trabalhadores e ao “desenvolvimento individual”, de forma a dotar as pessoas de 
competências técnicas e comportamentais: “o saber, o saber- fazer e o saber-estar”. É 

referido que as acções de formação “devem dar resposta a objectivos e necessidades 
individuais”, tendo em conta o orçamento.  
 

De acordo com o documento, os princípios orientadores da política de formação 
assentam no “desenvolvimento das competências e do conhecimento, em consonância 

com as orientações estratégicas organizacionais”, prevendo a empresa que tal 
combinação possa gerar um aumento da produtividade e qualidade.  
 

É de notar o facto de uma parte do texto da política de formação se encontrar formulada 
no domínio do dever e das intenções, remetendo para um estado ideal e desejável, e não 

se reportando a um estado real propriamente dito. É referido, no entanto, que estes 
princípios orientadores da política de formação pretendem “contribuir para a 
clarificação e estruturação de todo um conjunto de conceitos e práticas”.  

 
A “partilha de responsabilidades” da formação é outro eixo que integra a política de 

formação. O princípio consubstancia-se na partilha de responsabilidades entre a 
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Direcção de Pessoas e as restantes direcções da empresa, e o documento apresenta com 

detalhe as tarefas que devem ser desempenhadas por cada uma das partes.  
 

A Direcção de Pessoas tem um papel a desempenhar no âmbito da gestão e organização 
da formação, com as várias tarefas que o pressupõem, desde o diagnóstico, a selecção 
das acções a realizar, a escolha dos formadores, e a implementação do plano de 

formação, até à gestão do orçamento, e o acompanhamento dos trabalhadores, tanto nas 
acções no exterior, como nos seus planos de carreira.  

As direcções, por sua vez, devem ter um papel de participante activo no diagnóstico, 
planeamento e avaliação da formação “tendo por fim o desenvolvimento dos seus 
colaboradores”. Devem “avaliar as necessidades de formação no exterior”, contudo, a 

dimensão de uma organização aprendente e qualificante está presente, ao estar definido 
que devem também “fazer formação no local de trabalho e motivar para a formação 
permanente”, e “estimular a aprendizagem no exercício da função, e seu 

enriquecimento”. Estes princípios, inscrevem-se igualmente nos “valores de liderança” 
do grupo,  onde se refere que o sucesso da empresa é baseado “em confiança, justiça e  

integridade mútuas, e numa comunicação clara e aberta” e em “encorajamos os 
trabalhadores a inovar…partilhar conhecimento e ideias e fornecer feed-back 
construtivo” (“ manual do colaborador”, versão 2008, p.39).  

Por fim, a política de formação aborda ainda o tema das “despesas  em formação”, 

referindo que as despesas e deslocações se regem segundo uma norma interna, que é 
identificada, e que outros aspectos estão definidos no portal do colaborador na Intranet. 

Da análise dos documentos e das práticas, pode dizer-se que a empresa possui uma 

política e estratégia de actuação em matéria de formação e desenvolvimento dos 
trabalhadores, consistente com a sua missão. Perante a existência de erros e de 
anomalias nos serviços, a empresa procede a uma análise e, a posterior intervenção, 

pode passar pela implementação de medidas junto dos responsáveis dos departamentos, 
ou directamente por formação.  

 
Tanto a oferta de formação constante do catálogo como a formação que vai sendo 
proposta pelas direcções, tem em conta o trabalho e as necessidades que vão surgindo. 

Tem em conta, igualmente, as orientações de formação emanadas da direcção tais como 
as que surgem associadas a novos processos e projectos da empresa, como refere uma 

pessoa com responsabilidade ao nível da Formação: 
 
 Uma área comercial com certeza que vai precisar de receber de forma contínua, formação em técnicas de negociação 

 ou em negociação de conflitos ou técnicas de vendas. (FALZ06) 
 
 Também o facto de uma parte substancial de formação da empresa ser da 

responsabilidade de uma direcção de vendas, prova a sua articulação estreita com o 
trabalho e com os resultados da empresa, tal como se prova nestes testemunhos de 

técnicos que assumem, por vezes, o papel de formadores: 

 
Depois sofremos, digamos entre aspas, as consequências do bom ou do mau trabalho que tivemos. Se as pessoas ficarem 

esclarecidas, perguntam menos e vendem melhor. (FALZ02) 
 

Fazemos visitas a mediadores com escritório, convém fazer uma vez por semana, telefonar, saber se é preciso alguma coisa a nível 
de documentação, de cotação…temos sempre que ter esse cuidado se não, temos que contribuir para produtividade dos mediadores 

e só assim é que a gente consegue, a fazer esse acompanhamento. (PALZ04) 
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Se a formação promovida na empresa tem em conta as orientações estra tégicas, tem em 
conta, por outro lado, as sugestões e pedidos dos trabalhadores. Apesar de se encontrar 
ao dispor de todos e de as próprias direcções solicitarem aos restantes trabalhadores que 

elejam os cursos que gostariam de frequentar, existe sempre uma posterior validação 
que começa na chefia directa e acaba na direcção de pessoal. Os cursos a desenvolver e 
que constituirão o plano de formação, pretendem, assim, dar resposta a necessidades 

mas também a objectivos individuais dos trabalhadores mas, particularmente, das 
direcções, uma vez que os pedidos serão sempre validados pelas chefias, como refere 

um dos directores da empresa: 

 Aqui, essa lista chega, eu envio a lista para as pessoas, escolhem a formação que realmente têm interesse 

 em participar  e eu depois vejo se há ou não há motivo para isso, portanto, aqui é feita uma análise dentro 

 da perspectiva da necessidade custo-benefício. (DALZ01) 

 
Quanto às estratégias de antecipação, a quase totalidade dos entrevistados considera que 

a formação tem um carácter proactivo e de antecipação às necessidades dos 
trabalhadores. Nas áreas de formação técnica e de produto, tal justifica-se pelo ramo de 
actividade, em que a empresa tem que difundir por todos os trabalhadores da área 

comercial, as alterações à legislação ou garantir que todos os que estão em contacto com 
o público, dominam uma nova ferramenta informática.  

De acordo com a norma processual 11/2004 que define a metodologia para o processo  
de Gestão da formação (Figura 1), o fluxograma ilustra a sequência de actividades 
associadas a este processo.  

 
Figura 1: Fluxograma do Processo de Formação 
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Fonte: Adaptado de Fluxograma do processo de Formação (In Norma processual nº 11/2004) 
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Os inputs para a definição do plano de formação são de vária ordem, pelo que um 

director refere que a formação tanto pode surgir por antecipação das necessidades, como 
por resposta a propostas pontuais por parte das direcções ou de trabalhadores: 

 
 Também pode acontecer que sejam os próprios responsáveis a propor, por uma questão de necessidade, ou 

 que possa surgir ao longo do ano alguma formação que nós entendemos que seja necessária para as 

 pessoas ou mesmo para nós próprios e aí propomos aos RH a participação nessa mesma formação. 
 Portanto, há aqui uma relação que flui naturalmente e tem a ver com as necessidades de cada um. 

 (DALZ07) 

 
Tal afirmação é reveladora de que a formação que é realizada não se limita às 
necessidades identificadas no momento do “levantamento de necessidades”, pelo 

contrário, ela surge como resposta a necessidades pontuais que vão sendo identificadas.  
Não obstante, um outro director considera que a formação pode também surgir 

reactivamente, depois de se detectarem problemas cuja resolução, a empresa pode 
entender ser necessária a intervenção da formação: 
 
 Se há um erro que ocorre com imensa frequência vamos ver porquê, tentar analisar, falar com as pessoas 

 certas, os sítios certos, porque é que isto acontece, perceber e depois, então, actuar. (DALZ03) 
 
Ainda que alinhada com a estratégia da empresa, a formação pode ocorrer também 

reactivamente em casos em que se verifica uma insatisfação do cliente ou uma baixa de 
vendas, por exemplo. Nestes casos, a formação ocorre posteriormente aos problemas 

que surgem e, implementa-se com o objectivo de os controlar.  
 
Relativamente às opções de realizar formação interna e externa, na empresa 

configuram-se os dois tipos de formação, aos quais existe uma referência no próprio 
“manual do colaborador”, cuja distinção tem a ver apenas com a entidade que procede à 

organização da formação. A formação interna é a que integra todas as acções de 
formação organizadas pela empresa, com recurso a formadores internos ou externos, em 
instalações próprias ou outras. A formação externa é a que contempla o conjunto de 

acções de formação cuja organização pertence a entidades alheias à empresa. Para cada 
acção externa a desenvolver, a empresa consulta várias empresas fornecedoras de 

formação que depois apresentam as suas propostas de execução.  

3.4. Manual de acolhimento 

O “Manual do Colaborador” que é entregue aos novos trabalhadores aquando da sua 
integração na empresa12, é todo um documento que integra uma pasta com fole, de capa 

dura, a cores. O seu interior, com os temas divididos em separadores cartonados 
coloridos e também em cores, é composto pelo seguinte: 

 Na contracapa, encontram-se apostos os últimos números da revista interna 

“Actuall RH” 

 Uma caneta e porta canetas com o símbolo da empresa 

                                                 

12
 Para além do manual, é entregue ao novo trabalhador um kit com as últimas edições de revistas e documentos da empresa sobre os 

projectos e iniciativas em curso. É-lhe igualmente oferecida uma camisola com o símbolo da empresa e um crachá com o nome. 
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 Um índice detalhado com 7 grandes partes: Allianz Portugal, Grupo Allianz, 

Actividade Seguradora, Gung Ho!, Informações práticas e FAQ`s, Estrutura, 
Outros. 

Toda a estrutura e organização do manual se inscreve numa lógica d e ajudar o novo 
trabalhador a perceber o posicionamento da empresa no mercado, mas também a 
conhecer as normas internas e algumas informações úteis. O estilo da linguagem é 

didáctico (Estrela et al, 2003), e é notória uma adequação aos contextos da acção, uma 
alta definição terminológica, uma explicitação total do sentido e uma implicação 
cultural. O uso da 1ª pessoa do plural (nós, da nossa, o nosso …) é raro, sendo 

essencialmente usada a 3ª pessoa.  

A primeira parte inicia-se com um “Bem-vindo à Allianz Portugal”, assinado pelo 
administrador delegado em que este enaltece o facto de o novo “colaborador” fazer 

agora parte de um dos maiores grupos financeiros do mundo e reforça a importância da 
longa história que tem a empresa. Refere-se à Visão da organização como orientadora 

do futuro, das atitudes, da postura comercial e social, e da imagem, para instar o leitor a 
que se detenha no lema da Visão: “Fazemos o que prometemos”. Depois de 
apresentadas as fases da história da empresa, são descritas a Visão, a Missão, os 

Valores, e os objectivos estratégicos da empresa.  
 

É nos Valores que existe uma referência mais ampla aos trabalhadores, nomeadamente, 
acerca da transparência e da forma como a empresa cria oportunidades de carreira 
“baseadas na realização e capacidades pessoais”, e o facto de a empresa querer ser “um 

empregador de eleição”. “Crescer com base na confiança e feed-back mútuos” é um 
ponto que se refere igualmente aos trabalhadores, que faz jus a uma “comunicação clara 

e aberta” e que os encoraja a “inovar, identificar oportunidades de negócio, partilhar 
conhecimento e ideias, e fornecer feed-back construtivo”. 
 

Nesta parte do manual são propostos os compromissos de e para com a empresa, sendo 
apresentado “o que a Allianz Portugal se compromete a fazer” (Quadro 14) e “o que 

esperamos de si” (Quadro 15): 
 

Quadro 14: “O que a Allianz se compromete a fazer” 
 
 
 

 
 
  Fonte: Manual do Colaborador 

   
 

Quadro 15: “O que a empresa espera do trabalhador 
 
 

 
 
 

  
 
 
  Fonte: Manual do Colaborador 

 

 Dar-lhe formação 

 Dar-lhe as ferramentas necessárias para que possa desenvolver o seu potencial 

 A poiar o desenvolvimento da sua carreira 

 Partilhar consigo os sucessos e também os fracassos 

 Envolvê-lo em decisões que lhe digam respeito 

 Dar-lhe um feed-back e avaliação honestos da sua performance 

 Assegurar que o seu vencimento está alinhado com as suas competências e a sua performance 

 

 Que paute a sua actuação de acordo com os nossos Valores 

 Que actue sempre em conformidade com a Visão e Cultura Allianz 

 Rigor e profissionalismo 

 Que desempenhe a sua função da melhor forma que souber e puder 

 Que partilhe as suas ambições, conhecimentos e experiências connosco 

 Flexibilidade 

 Adaptação à mudança 

 Atitude pró-activa 
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Nesta primeira parte do manual, são ainda apresentados todos os produtos Allianz que 

chegam até aos clientes por intermédio quer da direcção de Negócio Individual e 
PME`s, quer pelos agentes. 

 
A política da Qualidade integra, igualmente, esta parte do manual, onde se começa por 
referir que a empresa encara a Qualidade como uma atitude de melhoria contínua 

“orientada para a optimização da eficácia dos processos do negócio e para a plena 
satisfação das necessidades e expectativas do cliente” (p. 19). No mesmo sentido, 

advoga que “promove a consciencialização da importância de todos os seus 
colaboradores para a qualidade do serviço e consequente confiança dos clientes”.  
 

Depois de apresentado um conjunto de dados sobre os trabalhadores da empresa em 
Portugal, em gráficos, dois novos pontos referem-se à “formação e desenvolvimento” e 

à “política de formação”. É referido que a formação é um processo global que envolve a 
totalidade da organização: a gestão e os trabalhadores, as áreas funcionais e a 
hierarquia, os técnicos especialistas e os técnicos de formação. Conforme o definido, “é 

um processo participado” tanto ao nível da definição de orientações e prioridades, como 
no controlo dos resultados. 

 
A primeira parte do manual termina com os princípios do plano de formação, os eventos 
lúdicos, culturais e desportivos acompanhados de fotografias que evidenciam o clima 

que neles se vive, e uma lista de balcões da Allianz, no país.  
 

A segunda parte do manual é dedicada ao grupo Allianz e inicia com a apresentação de 
factos e números sobre a história, os trabalhadores, o posicionamento no mercado, os 
princípios do negócio, os projectos sociais, o volume de prémios e o estilo de gestão 

descentralizada. 
 

A terceira parte é dedicada à actividade seguradora, iniciando com uma informação 
detalhada sobre a história dos seguros no mundo e o seguro em Portugal, com uma 
reflexão acerca da imagem do mercado segurador português.  

 
A quarta parte do manual aborda informações práticas e perguntas frequentes. Depois 

de referir o rastreio médico periódico a que os trabalhadores são sujeitos, refere os 
benefícios extra-contratuais em que os trabalhadores têm direito, nomeadamente, a 
beneficiar de uma política de empréstimos para habitação e viatura. Informa da 

localização e produtos dispensados nas máquinas de bebidas e snacks, das normas de 
recolha e entrega de correio interno, as rondas de segurança das portarias, o pagamento 

de salários, as férias a que tem direito, o reembolso das despesas de doença e outras 
informações sobre a ferramenta de recursos humanos, a Web RH. Apresenta ainda 
sugestões e preços de restaurantes e de parques de estacionamento, nas imediações da 

sede da empresa. Esta parte do manual, termina com um dicionário de seguros.  
 

O manual termina com uma parte dedicada à estrutura, em que são apresentados os 
organogramas hierárquicos e funcionais das várias direcções da empresa e com um 
conjunto de normas sobre os horários de trabalho.  
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4. Práticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores na Allianz 

4.1. A análise de necessidades de formação 

O processo de análise das necessidades (Barbier & Lesne, 1977; Bourgeois, 1991; 
Charlot, 1976; Le Boterf, 1991; Goldstein, 1993), contribui para que a formação na 

empresa seja dotada de eficiência e em plena sintonia com a realidade de trabalho. Os 
objectivos que decorrem do processo, de acordo com estes autores, são por um lado, 

relativos às competências, qualificações e capacidades a desenvolver e que se traduzem 
depois na definição de estratégias e de programas de formação específicos, mas deverão 
ainda ser definidos ao nível das condições específicas do desenvolvimento das 

actividades pedagógicas (p. 28).  

Na perspectiva construtivista destes autores, não existem propriamente necessidades 
objectivas ou observáveis, mas antes uma expressão e representação de necessidades – 

que pode ocorrer até de forma espontânea, que importa descodificar. Meignant (1999), 
considera que esta expressão das expectativas dos indivíduos ou dos grupos reflecte as 
suas expectativas mas também as suas estratégias próprias.  

Para este autor, as necessidades de formação podem provir ainda de outras categorias de 

factores: os projectos que traduzem a estratégia da empresa e as competências do 
pessoal para lhes responder com êxito; a política social da empresa e a sua capacidade 

de se adaptar às envolventes interna e externa; e considera ainda que a própria oferta de 
formação pode induzir necessidades de formação.  

Mais do que se encontrar como um modelo de avaliação de necessidades, ou de se 

referir um processo de análises ao nível da organização, das tarefas, e das pessoas 
(Goldstein, 1993), nesta empresa, a análise de necessidades está imediatamente 
associada aos métodos e técnicas que são usados internamente.  

4.1.1. Métodos e Procedimentos 

No processo de análise de necessidades, os métodos usados na recolha de informações 

são fundamentais como forma de garantir qualidade e exactidão aos dados recolhidos 
(Goldstein, 1993). Na Allianz, a análise de necessidades conta com diferentes métodos 

que de modo formal envolvem os directores e os gestores das Equipas de Projecto, e 
indirectamente, os trabalhadores em geral. Começaremos por ilustrar as fontes de 
necessidades de formação que são consideradas para a definição da formação que consta 

do plano de formação (Gráfico 6). Assim, para o ano de 2008, dos 34 cursos previstos, 
foram consideradas 6 diferentes fontes de necessidades de formação. Os procedimentos 

têm um enfoque as mudanças que podem vir a ocorrer no futuro e também quais os 
cursos que são necessários. 

Para além da principal fonte que é a expressão de necessidades por parte dos directores 
e responsáveis através do levantamento de necessidades, existem outras fontes como 

seja a orientação estratégica de formação, definida pela própria direcção da empresa.  

Outra fonte é a própria Administração, que a partir de necessidades actuais ou futuras 
pode, também ela, definir a realização de determinados cursos, principalmente, a 

formação no estrangeiro para Quadros.  
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Os pedidos das áreas constituem igualmente uma fonte importante, na medida em que 

representam os desejos dos indivíduos, dos trabalhadores em geral (depois de validados 
pelas chefias, como adiante veremos).  

Gráfico 6: Fontes de Identificação de Necessidades 

   
Fonte: Plano de formação  2008 

O processo de expressão de necessidades por parte dos responsáveis e directores é 

realizado anualmente, e a norma processual nº 11/2004 que define a metodologia para o 
processo de Gestão da Formação, incita a que os directores da empresa nele colaborem: 
“é da responsabilidade das várias direcções apoiar a Direcção de Pessoas na 

identificação de necessidades de formação dos seus respectivos colaboradores”.  

A montante do processo de levantamento de necessidades que visa a expressão das 
necessidades por parte dos directores, anualmente, é elaborado um plano de formação 

que consta de uma lista de cursos que corresponde à oferta de cursos para esse ano. Tal 
oferta tem por base as necessidades definidas pelo Comité de Direcção, que por sua vez, 
reflectem as necessidades sentidas pelas áreas. Tem por base, também, as acções 

estratégicas para o ano seguinte e ainda os projectos especiais que estiverem ou que 
venham a decorrer. Anualmente, o Comité procede, assim, a uma adaptação da oferta 

formativa tendo em conta a realidade da empresa.  
 
Deste plano de formação constam os cursos que entretanto se tornaram obrigatórios por 

via de imperativos legais, e constam os novos cursos que procedem de nova legislação 
vigente para o ramo. Constam aqueles cursos que a direcção considera que devem ter 

um carácter cíclico e que cumpre voltar a realizar com novas edições.  
Contempla os cursos da área comportamental, permanentemente presentes, que visam 
para as chefias as temáticas da gestão de equipas ou de liderança, e para a área 

comercial as técnicas de negociação, ou em negociação de conflitos, ou técnicas de 
vendas. 

 
A formação técnica de produtos Allianz, dirigida aos profissionais que se encontram na 
área comercial e na área técnica, é também uma constante.  

O Inglês está sempre presente na medida em que é uma formação que é abrangente e se 
destina a todas as pessoas cuja função implique o contacto com outros países, 

nomeadamente com a Alemanha, ou os profissionais que se deslocam ao estrangeiro, tal 
como a Microinformática tem sido uma constante, dada a necessidade de reciclagens. 

O documento plano de formação, preparado pela área de RH/ PDO e posteriormente 
enviado aos directores de 1ª linha da empresa, tem assim o objectivo de “identificar as 
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necessidades” de formação, a partir das necessidades anteriormente definidas pelo 

Comité da Direcção. Perante os cursos disponíveis, os directores devem manifestar as 
necessidades existentes para que sejam providenciados e orçamentados os cursos e 

acções necessários. Tal ocorre no final de Junho ou Julho de cada ano, e devem fazer 
chegar a lista de cursos a todos os responsáveis sob a sua hierarquia, para que cada um 
analise as necessidades que cada trabalhador possui. A triagem final é feita pelo director 

de 1ª linha que depois encaminha para a área de DP/PDO. É a partir da lista enviada por 
todos os directores que é depois elaborado o plano anual de formação.  

Neste processo, verifica-se a exploração das expectativas e representações (Barbier & 

Lesne, 1977) na medida em que se trata igualmente de obter informações sobre as 
expectativas e representações dos interesses, particularmente dos que são relativos às 

suas perspectivas profissionais, ou à ideia que têm dos cursos existentes.  

Para além deste momento pontual que visa identificar a opinião das chefias e os pedidos 
dos trabalhadores sobre os cursos necessários e o número de pessoas a envolver, existe 
todo um processo permanente de “identificação de necessidades de formação” a partir 

de problemas detectados pelos resultados de estudos ou indicadores de qualidade. A 
mesma norma anteriormente referida define que tanto as direcções como as equipas de 

projecto podem identificar acções de formação “para divulgação de um novo produto, 
processo, alteração aos existentes, etc., sendo que a organização destas acções é uma 
responsabilidade partilhada por estas Direcções/Equipas de Projecto e a DP”.  

Trata-se da formação não planeada, decorrente do facto de, ao longo do ano, as 

direcções ou equipas de projecto identificarem novas necessidades de formação 
relacionadas com novos produtos ou projectos, com o aperfeiçoamento ou surgimento 

de novas tecnologias, com nova legislação, com temas emergentes na área de seguros,  
com resultados de estudos, etc. Às direcções cabe identificar as situações que carecem 
de formação pelo que remetem para a Direcção de Pessoas os pedidos de formação para 

responder a tais necessidades.  

Neste âmbito, as direcções propõem à DP a realização de acções com vista à 
antecipação ou resolução de problemas.  As propostas que decorrem de resultados de 

estudos, embora não se analisem com o objectivo de pontualmente identificar 
necessidades de formação, quando são analisados pelas áreas ou direcções respectivas, 
podem, por si, suscitar a necessidade de realizar formação. É o caso da “gestão de 

reclamações”, um indicador de satisfação do cliente, em que os inquéritos realizados 
junto dos clientes têm como objectivo identificar níveis de satisfação face a produtos e 

serviços. De acordo com o definido no “manual do colaborador”, a reclamação é 
encarada como uma situação positiva, “uma oportunidade de negócio” em que 
“devemos pensar que poderá funcionar como uma oportunidade de fidelização dos 

clientes”(p. 23). Para tal, os trabalhadores devem saber receber e gerir uma reclamação, 
“desde a sua abertura até ao seu correcto encerramento, seja por telefone, por escrito ou 

de forma presencial”.  

A ferramenta usada ao nível da Qualidade na empresa, é o Net Promoter Score (NPS) 
que permitindo registar todas as reclamações dos clientes, depois de analisadas na sua 

gravidade e frequência, são definidas as acções de melhoria entre as quais, frequentes 
vezes, se define a realização de acções de formação. Depois de analisados, os dados são 



 

47 

considerados para a preparação da formação. Como contam dois entrevistados com 

responsabilidades a este nível: 

Há um trabalho conjunto entre a informação que eu tenho relativamente a estudos de satisfação que nós fazemos mensalmente e 
que nós podemos de lá retirar alguma informação e verificar onde é que as pessoas estão menos desenvolvidas em determinadas 
áreas, devido às respostas e percebemos, conseguimos entender quais são as áreas que necessitam de mais formação e isso foi 

transmitido às áreas responsáveis. (DALZ07)  

 
Foi feito não para toda a empresa mas para muitas áreas como sejam a direcção de vendas, as áreas de produtos, as áreas 
técnicas, estivemos a fazer formação de gestão de reclamações sendo que essa necessidade veio exactamente da necessidade que 

sentimos de dar resposta e de melhoria relativamente à maneira como tratávamos as reclamações.   (PALZ05) 

 

Neste processo, a área de DP/PDO recebe informação das direcções sobre os resultados 
de tais ferramentas e a partir daí, em conjunto, são preparadas e desencadeadas as 

acções de formação.  
 
Ao nível da Direcção de Marketing e Vendas, e no âmbito da formação técnica e de 

produto, também a análise periódica de vendas realizada no seio da própria direcção, 
pode suscitar a realização de formação, como é o caso de uma redução nas vendas.  

 
Verifica-se que há uma baixa nas vendas de um determinado produto, essa sensibilidade chega por via dos mapas ao director, o 
director, em reunião com os seus chefes de departamento verifica que poderá haver necessidade de estimular e esse estímulo pode 

ser por via de informação, de formação, lançamento de uma campanha, portanto, imaginam o que é que pode estar a correr mal , o 

que poderia correr melhor e como. (FALZ10/11) 
 
Essa necessidade às vezes é-nos transmitida por um director de primeira linha, com uma ideia genérica de sensibilidade que ele 
tem. Não é uma necessidade clara, é a sensibilidade que ele tem, que poderá haver aqui algum aspecto que convirá salvaguardar. 

Um aspecto qualquer que ele entenda. A partir daí, nós não arrancamos directamente para a formação . (FALZ10/11) 

De realçar que na empresa, neste processo de análise de necessidades, para além de o 
mesmo não se circunscrever a um momento único, existe uma partilha de 
responsabilidade entre a área de RH/DP e as próprias Direcções que devem promover e 

identificar, em todo o momento, situações que careçam de formação.   

Neste sentido, a análise de necessidades é simultaneamente um processo 
de esclarecimento e de negociação (Roegiers et al: 1992:3, citando Bourgeois, 1991).  
De esclarecimento na medida em que se trata de descodificar as representações dos 

indivíduos para procurar as soluções mais adequadas. De negociação porque qualquer 
análise de necessidades deve envolver os diferentes actores e conduzir a uma decisão: 

tomar medidas de formação, ou uma combinação de acção de formação e outro tipo 
acção, ou até a decisão de não recorrer a formação. 

Na análise destes factores que conduzirão a necessidades de formação, tanto são 

identificados problemas como também poderá ocorrer uma antecipação a eles. Tanto se 
pode analisar uma situação a posteriori, depois de identificado o problema como podem 
realizar-se análises e estudos com o objectivo de antecipar eventuais problemas ou 

necessidades. Por outro lado, antes de algumas acções concretas, procede-se a 
diagnósticos, em que se identificam as competências colectivas e individuais e são 

definidas as áreas temáticas a desenvolver com vista à definição dos “objectivos 
pedagógicos” (Barbier & Lesne, 1977:28). 
 

Depois de definidos os objectivos de curto e longo prazo ao nível da organização e da 
análise de tarefas, competências e qualificações, é necessário proceder à análise 

individual (Goldstein, 1993). Há que definir os “objectivos pedagógicos” (Barbier & 
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Lesne, 1977:28), ou fazer um “prognóstico das condições” (Meignant, 1999:111). 

Trata-se de uma análise de necessidades prévia à acção de formação com o objectivo de 
conhecer as expectativas e o nível de conhecimentos dos participantes para uma acção 

específica.  
 
Trata-se de uma análise de necessidades prévia à acção de formação com o objectivo de 

conhecer as expectativas e o nível de conhecimentos dos participantes para uma acção 
específica. Visam adaptar a formação ao grupo, a partir dos conhecimentos e 

competências existentes. Na formação da área comportamental ou de idiomas é 
frequente tal diagnóstico ocorrer, e é a empresa que fornece a formação que se 
encarrega de realizar este processo, contudo, é uma prática não sistematizada e não 

aplicada à maior parte das acções. Para além das necessidades gerais de formação, é 
ainda necessário fazer um “prognóstico das condições em que, numa situação 

particular, poderão ser razoavelmente satisfeitas” (Meignant, 1999:111). 

4.1.2. Estratégias de envolvimento dos actores 

Na definição das necessidades de formação intervêm os responsáveis hierárquicos, as 
pessoas a formar e o serviço de formação. Para os diferentes agentes, os objectivos, os 

interesses ou necessidades podem ser totalmente diferentes ou mesmo opostos.  

Os indivíduos alvo de formação, são convidados a expressam as suas opiniões junto da 
hierarquia e a pronunciarem-se sobre os cursos que gostariam de realizar mas a última 
palavra cabe sempre à chefia que aprova ou não esse interesse manifestado. A opinião 

da chefia traduzirá o diferencial entre as competências que o indivíduo detém e as 
competências requeridas para o seu posto de trabalho actual ou futuro. 

A expressão dos interesses, aspirações e expectativas por parte dos indivíduos pode 

revestir-se de 3 formas: “individual, colectiva ou a ausência de expressão” (Barbier & 
Lesne, 1977). A ausência de expressão não poderá ser interpretada como uma ausência 
de “necessidade”. Por outro lado, é necessário ter em conta que para muitos indivíduos, 

em particular os que não beneficiaram de um nível elevado de escolaridade inicial 
(Meignant, 1999:144), também não resulta fácil definir de maneira precisa as suas 

necessidades de formação. 

O envolvimento dos trabalhadores na tomada de decisão da formação, ocorre de uma 
forma indirecta na medida em que o documento é enviado apenas aos directores que por 

sua vez o remetem para os responsáveis. Destes, uns aplicarão metodologias mais 
participativas em que os trabalhadores escolhem os cursos que têm interesse, e outros, 
decidirão, eles próprios, sobre os cursos que cada um deve realizar. Na Allianz, para 

além deste momento, qualquer trabalhador pode a qualquer momento manifestar o seu 
interesse em participar numa determinada formação. Em todo este processo de escolha 

de cursos, pode ocorrer a que se confunda a necessidade com o desejo (Meignant, 
1999:109).  

Na empresa, desde que a chefia autorize o interesse manifestado, a pessoa poderá contar 
com essa formação, mesmo que dela  “não necessite”. Os responsáveis hierárquicos 

representam os interesses da empresa. Têm um papel desde logo determinante porque 
são eles que aprovam as acções de formação que são do interesse dos trabalhadores e 
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porque são também eles que sugerem outras acções para os trabalhadores seus 

subordinados.  

O departamento de formação tem um papel a montante da preparação do dispositivo, na 
sua distribuição e na recolha dos resultados. Neste sentido, desempenha um “papel de 

intermediário” (Barbier & Lesne, 1977:54) entre a direcção da empresa e os agentes que 
efectivamente praticam a avaliação. 

4.2. O planeamento e a organização da formação 

De acordo com o fluxograma já apresentado, e com o definido na norma processual nº 

11/2004, o planeamento da formação processa-se de modo diferente, dependendo se se 
trata de formação previamente planeada, ou se se trata de formação não planeada.  

No primeiro caso, ou a direcção de Pessoas ou a direcção de Vendas começam por 

seleccionar a entidade formadora, procedem à calendarização das acções, enviam uma 
convocatória aos trabalhadores previstos para a acção e organizam todos os aspectos 
logísticos de apoio à acção. Se a formação é não planeada, os pedidos de formação são 

analisados e sujeitos a aprovação tendo em conta os seus objectivos, o enquadramento 
do tema e o orçamento disponível.  

Neste ponto dedicado ao planeamento organização da formação, referir-se-á a oferta em 

termos da formação formal, mas serão igualmente referidas as práticas de aprendizagem 
informal e não formal, as situações que promovem o desenvolvimento pessoal e social, 
os destinatários, e os recursos humanos afectos e envolvidos no planeamento e na 

organização da formação. A integração do desenvolvimento pessoal e social nas 
dinâmicas formativas é, desde logo, um factor que no âmbito dos processos formativos 

merece ser considerada porque “a performance de um sistema de trabalho ou de uma 
organização depende também, em grande medida, da densidade das redes de relações e 
interacções que ela permite, estabelece e organiza” (Sarmento et al, 2009:38). 

A formação nas organizações não se restringe, pois, às situações formais e aos contextos 

esperados. Da mesma maneira, as situações que na empresa promovem o 
desenvolvimento pessoal e social, não podem remeter-se aos conteúdos veiculados e 

que apelam a essas matérias. Mais do que pela transmissão de conteúdos, a educação 
faz-se pela participação e imersão dos indivíduos, nos processos e nas situações. Assim, 
na medida em que se estabelecem redes fortes de relações e de interacções na 

organização, criam-se novas dinâmicas nos sistemas de trabalho e, nesse sentido, existe 
formação. Uma organização com um sistema enraizado de participação dos indivíduos, 

e com bases fortes de valores em que os indivíduos diariamente se confrontam com tais 
sistemas, acaba por transformar os indivíduos.  

Tal como referem Tannenbaum e Seashore (1965, citados por Barroso: 1997:68) “se se 
quer que os agentes de maîtrise tratem os seus subordinados com atenção e respeito, não 

basta dizer- lhes como e onde fazer e explicar porquê. Pelo contrário…a melhor maneira 
de obter dos agentes de maîtrise o respeito pelos seus homens era tornar esses homens 

dignos de respeito. Dito de outro modo, é preciso mudar a organização de maneira a 
atribuir aos trabalhadores autoridade, responsabilidade, influência e controlo sobre 
aspectos importantes do seu trabalho”. Importa identificar os conteúdos dados nas 
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matérias comportamentais, mas, igualmente, interessa conhecer os meios, as regras os 

sistemas de valores que são impostos e nos quais os indivíduos se movem.  

Para Thirion (1980) citado por Goyette (1987:93), toda a transformação da acção pela 
pesquisa supõe modificações nos valores, nas atitudes e nas relações. 

De acordo com Bousquet e Granderard, 1990, citados por Barroso (1997:73) “nas 

organizações do trabalho transformadas, o processo de mudança, de modernização, 
torna-se em si mesmo um processo de formação, pondo fim a uma concepção 

demasiado estreita e tradicionalmente escolar de formação, que se limitaria às situações 
formais de aquisição de conhecimentos”. Deste ponto de vista, em termos de oferta, 
para além dos cursos e acções de formação formal, existem outras acções, actividades 

ou eventos que contêm em si dinâmicas formativas, como ilustraremos nos pontos 
seguintes. Trata-se de acções que decorrendo das normais dinâmicas de trabalho, ou por 

ocorrerem de formas mais informais ou não formais, não são consideradas, na empresa, 
como situações de formação. Assim, de todas as práticas de formação e 
desenvolvimento promovidas na empresa, considera-se a formação que é constituída 

pelos cursos e acções formais, e consideram-se as acções que decorrendo no seio das 
dinâmicas ou dos projectos organizacionais, se constituem como um meio para a 

consecução dos objectivos dos mesmos.  

4.2.1. A oferta de formação 

De acordo com o que acabamos de explicitar, em “oferta de formação” consideramos o 
que é na empresa, efectivamente, considerado como tal e que corresponde às situações 

de formação formal.  
Existe uma oferta formativa anual que funciona como um catálogo de formação que tem 
vários cursos que são definidos pelo Comité da Direcção com base no que este entende 

serem as necessidades e as premências de formação. Uma lista de cursos é, então, 
divulgada e enviada a todos os directores de primeira e segunda linha que devem depois 
“indicar” à DP/PDO as necessidades de formação das suas direcções. É com base nesta 

informação que é construído o plano anual de formação. Numa fase seguinte, aquando 
da aprovação do orçamento pela administração da empresa, são efectuados ajustes ao 

plano. 
 
A norma processual nº 11/2004 tem o objectivo de definir a metodologia para o 

processo de Gestão da Formação, de forma a assegurar, entre outros, que “existe um 
plano geral de formação” e que “é disponibilizada a formação necessária ao 

desenvolvimento das competências para o desempenho das funções”. Assim, a 
existência do plano de formação é desde logo, uma imposição da Administração. Não 
obstante, esta oferta formativa estruturada em forma de plano é recente13 e, é 

considerada pelas direcções e pelos responsáveis que foram entrevistados como algo 
que é muito positivo.  

 
Além do modelo de formação tradicional, em sala, a empresa promove formação a 
distância. Para tal, recorre ao aluguer de uma plataforma de formação a distância em 

que o modelo misto (também conhecido como b-learning) assume o modelo prioritário 

                                                 
13

 Tal como refere o “manual do colaborador”, só em 2008 é que foi sistematizada a oferta de formação,  num documento único. Tal 
documento apresenta na sua estrutura em forma de tabela, as seguintes colunas: objectivos para cada curso (em linhas), descrição do 

curso, competências a desenvolver, destinatários, forte de identificação de necessidades, datas, n º de participantes, nº de grupos, 
t ipo, avaliação da eficácia e observações. 
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face ao e-learning. Para além do aluguer de plataforma, a Allianz solicita o serviço de 

desenvolvimento de conteúdos14. Assim, alguns cursos são encomendados a empresas 
externas, como é o caso do curso de Diversidade, o de Formação de Formadores, o de 

Gestão do Tempo ou o de Anti-Fraude e Anti-Corrupção. 
 
O plano de formação espelha a oferta de formação interna e externa, estruturada com 

base em pré-necessidades, programas de formação contínua e obrigações legais. De 
acordo com as suas definições, tem o objectivo e acompanhar as pessoas perante 

mudanças conjunturais (de “curto prazo”), e as mudanças estruturais (de “médio 
prazo”). Segundo Meignant (1999:61), os objectivos de curto prazo têm como 
finalidade a obtenção de melhorias da qualidade e produtividade, do volume de 

negócios, do acolhimento dos clientes, etc. Os objectivos de médio/ longo prazo servem 
para acompanhar e facilitar as mudanças e preparar o futuro (p. 62). 

 
O Quadro 16 mostra a diversidade de “fontes de identificação de necessidades”, usadas 
pela área de PDO para estruturar o plano e posteriormente ser enviado às chefias da 

empresa. Dos 34 cursos diferentes a realizar em 2008, os da área Comportamental 
advêm, essencialmente, do “levantamento de necessidades e da orientação estratégica”, 

os da área Técnica advêm maioritariamente do  levantamento de necessidades, os cursos 
Internacionais, são propostos pela Administração e é de realçar o facto de existirem 
cursos que decorrem de pedidos das áreas.  

 
Quadro 16: Fontes de “Identificação de Necessidades de Formação” por área de formação 

Fonte de identificação de 
necessidades 

Áreas de Formação . 2008 

Comport. 
Planeam. 
Finanças 

Idiomas Técnica 
Outros 
cursos 

Internac. 

Levantamento de Necessidades 1 1 1 5 1 _ 

Orientação Estratégica da 
Empresa 2 1 _ _ 1 _ 

Levant. de Necessid. + Orient. 
Estratégica 4 1 _ 3 _ _ 

Levant. de Necessid. + Identif. 
de Novos Responsáveis 1 _ _ _ _ _ 

Nomeação da Administração _ _ _ _ _ 8 

Pedidos das áreas _ _ _ _ 3 1 

TO TAL 8 3 1 8 5 9 
Fonte: Plano de formação  2008 

 

Em termos de oferta, para além dos cursos e acções de formação formal, existem outras 
acções ou eventos de formação e desenvolvimento que abordaremos nos pontos 

seguintes. Trata-se de acções que decorrendo em situações informais ou não formais, e 
de acções que promovem o desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores, nem 
sempre são, no entanto, consideradas como situações de formação. 

 
O plano de formação é, assim, um documento interno que define os cursos e acções a 

decorrer em cada ano e que contempla as necessidades da empresa, das áreas mas 
também os pedidos dos indivíduos. O documento apresenta os objectivos, uma breve 
descrição de cada curso, as competências a desenvolver, os destinatários, a fonte de 

identificação de necessidades, as datas previstas, o número de participantes, o número 
de grupos, o tipo de formação, a definição da avaliação da eficácia e o orçamento. 

                                                 
14

 A empresa tem contado com o apoio da empresa Cegoc no desenvolvimento dos conteúdos e na dinamização das sessões 
presenciais. 
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No plano de formação, a lista de cursos encontra-se organizada em 8 áreas de formação: 
Comportamental, Planeamento & Finanças, Inserção Organizacional, Línguas, Técnica, 

Internacional, Diversos e Outros Cursos. Como em Diversos se apresenta apenas um 
curso, este foi considerado em Outros Cursos. Dada a indisponibilidade de dados 15 do 
único curso da área de Inserção organizacional, não foi considerado na comparação que 

se estabelece nos Gráfico e Quadro seguintes. 
Assim, considerando as 6 áreas de formação e os 34 cursos previstos, perfazem um total 

de 99 acções e encontram-se distribuídos pelas áreas de formação, como indicado no 
Gráfico 7. 

Gráfico 7: Distribuição das acções de formação a realizar em 2008 

 
Fonte: Plano de formação  2008 

 
As 99 acções previstas contam com um número total de 1121 participantes (Quadro 17). 

A área comportamental é das que mais cursos oferece (8 cursos diferentes) e é aquela 
que reúne maior número de acções e de participantes previstos (31 acções e 36% do 

total de participantes). Em 2007 o maior investimento em formação registou-se 
igualmente nesta área. A área de Planeamento e Finanças, com apenas 3 cursos é a que 
se segue em número de acções e de participantes (21 acções e 29% do total de 

participantes).  
A empresa executa, anualmente, o plano de formação em função das “necessidades” e 

vai desenvolvendo os conteúdos, também, de forma intercalar. O plano de formação de 
2008, por exemplo, está mais enfocado nas temáticas comerciais e relativas ao cliente 
porque nos anos anteriores houve um maior enfoque em outras áreas.  

 
Quadro 17: Previsão de formação para 2008 

Áreas de formação 
Nº 

Cursos 
Nº 

Acções 
Nº Participantes 

Comportamental 8 31 398 

Planeamento & Finanças 3 21 327 

Línguas 1 6 72 

Técnica 8 16 154 

Internacional 9 11 11 

Outros cursos 5 14 124 

 
34 99 1121 

Fonte: Plano de formação 2008 

 
A área comportamental integra cursos direccionados ao desenvolvimento pessoal como 
sejam a formação de formadores, e o curso da Diversidade (este com 35% de 

                                                 
15

 Nas acções previstas para o ano de 2008, não foram considerados os cursos da Área de Inserção Organizacional (curso 
de Integração), por não serem especificados os números de acções a realizar ou o número previsto de participantes, pelo 
que não se podiam comparar com as restantes. 
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participantes do total de acções da área comportamental); Cursos que visam o 

desenvolvimento da comunicação como sejam as Técnicas de negociação  ou a 
Condução de reuniões (este com 30% de participantes do total da área 

comportamental); Outros cursos que visam as questões da relação com o cliente como 
sejam o Atendimento aos clientes ou a Gestão de reclamações (20% de participantes da 
área comportamental), e ainda cursos que se destinam a melhorar as competências das 

chefias, como sejam a Gestão de equipas. 
 

A metodologia para a execução destas acções, passa por uma forte articulação dos 
conteúdos com as práticas de trabalho, partindo as situações de formação, de casos reais 
de trabalho. Por outro lado, no âmbito destes cursos da área comportamental, é normal 

existir um feed-back individual a cada um dos participantes, através dos quais foram 
construídos planos de acção individual.  

 
A área de Planeamento e Finanças engloba cursos como sejam Gestão de Projectos, 
Resseguro e Branqueamento de Capitais. Este último curso tem previstos 27% do total 

de participantes em acções de formação a realizar em 2008.  
 

A área de formação Técnica engloba os cursos que visam elevar os conhecimentos das 
características técnicas dos produtos de Acidentes de Trabalho, dos produtos de Vida, 
acerca da legislação sobre Sinistros. Esta área comporta as acções que visam o 

conhecimento dos processos e sistemas que se relacionam com o trabalho. O domínio 
do sistema informático interno e a implementação de novas funcionalidades estão na 

origem da maior parte da formação técnica. Muita da formação técnica visa dar a 
conhecer a actividade seguradora e perceber como é que cada departamento tem 
diferentes soluções e qual é a relação que eventualmente existe entre si. Conforme 

observámos (Quadro 18), a formação técnica pode integrar o conhecimento de produtos 
ou de técnicas que ajudam a compreender a problemáticas associadas a diferentes 

seguros. 
Quadro 18: Formação técnica e de produto (Observação) 

 

 
 
 

 
Fonte: Observação no terreno dia 05-12-2008 (Doc. OBSALZ08 (no Apêndice 5) 

 
Como refere um director entrevistado: 

Portanto, competências para vendas e competências para a área de produtos, com todas as suas componentes de direito, 

de técnica de seguros, quase resistência de materiais, dependendo das diversas áreas que tivermos a abordar… 

(DALZ01) 

Do total dos 8 cursos previstos da formação técnica, 6 são relacionados com Sinistros e 
têm previstos 134 (11%) do total de participantes dos cursos de 2008.  

 
A formação Internacional prevista para 2008 abrange 3 cursos destinados a chefias e 
quadros superiores e também a técnicos especializados em diferentes temáticas. Cinco 

dos cursos são realizados no AMI – Allianz Management Institut, e visam “elevar as 
competências em vários domínios da gestão, os cursos da Munich RE (uma das maiores 

companhias de resseguro16 do mundo) que se destinam a técnicos de áreas 

                                                 
16

 É o contrato pelo qual uma Seguradora - denominada Seguradora primitiva ou cedente -, mediante um determinado Prémio, (re) 
segura, em parte ou na totalidade, os riscos que assumiu, junto de outra Empresa de Seguros - denominada Resseguradora ou 

Essencialmente formação de produto. Este testemunho veio confirmar que realmente a grande aposta da empresa é a 

form. de produto, essencial para a venda de seguros específicos. Se não fizerem formação, como vão os agentes 
conhecer os novos produtos? Pode colocar-se a questão se se trata de formação ou acções de informação? 
Parece tratar-se de uma formação colaborativa, no sentido de aproveitar as experiências dos outros e de partilhar 

em sala. Com este testemunho, a juntar aos das entrevistas 3 e 4, parece que há aqui esta tendência. 
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especializadas, e o curso Opex Black Belt com metodologia baseada nos princípios da 

Six Sigma17 e TQM. Trata-se de cursos de formação individual, com um total de 11 
pessoas a frequentar as 9 acções. 

No plano de formação, em Outros Cursos, encontram-se cursos de temas técnicos mas o 
mais expressivo é o curso de Saúde, Higiene e Segurança no trabalho com 11 acções e 
100 participantes previstos (9% do total de participantes de toda a formação prevista em 

2008). A formação em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho integra o plano de 
formação e para além de uma obrigatoriedade legal, tem como objectivo dotar todos os 
trabalhadores que foram nomeados responsáveis pela evacuação e emergência no seio 

da empresa, de conhecimentos sobre a actuação em caso de emergência.  

A formação em Línguas, abrange os cursos de Inglês que se destinam a acções 
individuais e acções de grupo. No total, para o ano de 2008, estão previstos 107 

participantes o que corresponde a 10% do total de participantes de toda a formação a 
realizar nesse ano. 
 

A oferta de formação, pode surgir por antecipação ou por reacção, pelo que, tanto 
integra a oferta do plano anual como pode realizar-se na sequência de uma necessidade 

emergente, de um novo produto, por exemplo. Os trabalhadores podem, em todo o 
momento, sugerir formação sobre produtos ou dificuldades que sentem o que pode, nem 
sempre, ser atendido, já que depois da sugestão do trabalhador, existe uma filtragem por 

parte das chefias. Como refere um participante: 
Sugeri mais informação sobre um determinado ramo de seguros que se chama responsabilidade civil, que é muito vasto 
e é muito complicado, tem muitas nuances e eu pedi para receber mais informação  de alguém que estivesse bem dentro 

do assunto, para saber mais sobre isso, mas até agora, ainda não, e também pedi sobre produtos financeiros, alguns 
tipos de produtos financeiros e aí tive uma resposta positiva, e fiquei 100% esclarecido em relação às questões que 

tinha. (PALZ08) 

Relativamente à formação de integração, sempre que é admitido um trabalhador ou um 
estagiário, é fornecido o “manual do colaborador” que funciona como um código de 
conduta e, a partir daí, o novo trabalhador segue o plano de formação de integração, 
composto por um módulo base - comum a todos os novos trabalhadores e, por módulos 

complementares, consoante a função que a pessoa vai desempenhar. O primeiro dia é 
dedicado ao acolhimento na empresa cujas temáticas abordam a actividade seguradora 

em geral e, dados sobre a empresa em Portugal e sobre o grupo. No segundo dia, o novo 
trabalhador visita o call-center e visita a delegação da seguradora de Lisboa, sendo um 
dia dedicado a observar.  

De acordo com a entrevistada responsável pela área de PDO/ formação, pretende-se 
que, de futuro, esta formação passe também a integrar algumas horas de formação em 
SAP RH que é o sistema informático de uso comum dos trabalhadores no qual os 

mesmos efectuam a picagem do ponto ou marcam as férias. Esta formação é transversal 
a todos os trabalhadores recentemente admitidos, sejam directores, sejam estagiários.  

                                                                                                                                               
cessionária. É o seguro do seguro e distingue-se do (Co-seguro), porque não existir relação ou contactos directos entre o Tomador de 
Seguros e a Resseguradora, já que o contrato de Resseguro é apenas estabelecido entre Empresas de Seguros. (In www.Allianz.pt) 

17 Diversos autores definem o programa Seis Sigma como uma estratégia muito disciplinada e quantitativa tendo como objectivo o 
aumento significativo do lucro das organizações, através da melhoria da qualidade, do aumento da satisfação dos clientes e do s 
consumidores (CARVALHO, Marly Monteiro de; HO, Linda Lee  e  PINTO, Silvia Helena Boarin. Implementação e difusão do 

programa Seis Sigma no Brasil. Prod. [online]. 2007, vol.17, n.3 [citado  2010-06-01], pp. 486-501 . Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo. 



 

55 

A formação que facilita a integração na empresa, desempenha um papel importante 

porque permite ao novo trabalhador compreender a empresa para “lá da sua situação 
específica de trabalho” (Meignant, 1999:64). Contribui para criar uma cultura comum, 

para criar redes relacionais transversais em relação aos diferentes serviços afectados 
(Id:ib). A formação tem um papel a desempenhar na facilitação destas evoluções 
(Meignant, 1999:64). 

A formação complementar, segue-se a estes dois primeiros dias e a sua organização 
depende da função a desempenhar. Se se trata de um trabalhador com funções 
comerciais para uma Delegação, por exemplo, vai ter que realizar uma formação 

complementar em produtos que a empresa comercializa. Para tal, existem os 
especialistas internos que a asseguram. Os Dinamizadores de produtos e os Subscritores 

de produtos podem ser os formadores da formação em produto. Se se trata de uma 
formação técnica, como a formação de Resseguro, a mesma será assegurada pelos 
técnicos que trabalham em Resseguro. 

A formação para os casos de integrações isoladas tem em conta as necessidades do novo 

trabalhador, o que é avaliado aquando da entrevista de selecção. Quanto à formação 
complementar dos designados “trabalhadores intermediários” e dos Agentes de Seguros, 

é a própria Direcção de Vendas que propõe e que promove a sua formação. Para os 
restantes trabalhadores admitidos, o plano é definido em conjunto entre a PDO e os 
responsáveis das áreas, como refere uma pessoa responsabilidades na área de PDO.  
 Obviamente que a sugestão, as recomendações dos responsáveis são mais importantes porque eles é que sabem o que é 
 que as pessoas precisam, eles é que estão nas áreas e nós depois, proporcionamos essa formação internamente. 

 (FALZ06) 

 
A oferta de formação existente e que é, como vimos, anunciada, baseia-se em cursos e 
acções que decorrem em contextos formais de aprendizagem, dentro ou fora da 

empresa. Sempre que a formação ocorre com recurso a formadores internos, dentro ou 
fora das instalações da empresa, a formação é “interna”. Se ela ocorre com recurso a 

entidades ou formadores externos, ela é “externa”. No Quadro 19 pode observar-se 
como estão previstas no plano de formação, as acções a realizar.  
 

Quadro 19: Acções de formação Internas e Externas por Área de Formação 
 

Nº de acções 
Comportam 

Planeam e 
Finanças 

Idiomas Técnica Outr cursos Internac Total 

Interna 18 13 0 16 1 0 48% 

Externa 5 8 6 0 13 11 43% 

Interna + Externa 8 0 0 0 0 0 8% 

TOTAL 31 21 6 16 14 11 100% 
Fonte: Plano de formação 2008 

 
As acções são maioritariamente Internas mas a diferença entre internas e externas é de 
5%. As acções de formação Internacional e de Idiomas são totalmente externas e as 

acções de formação Técnica são totalmente internas.  
O maior número de acções a realizar da área Comportamental, é a soma das acções dos 

cursos da Diversidade e de Condução de Reuniões, ambos realizados internamente, e o 
primeiro, através de formação a Distância. 
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4.2.2. Práticas de aprendizagem informal e não formal 

Watkins e Marsick (1992) citados por Enos et al (2003) distinguem a formação formal 
da aprendizagem informal. A formação formal ocorre na ausência de acção; os 
participantes são removidos do trabalho do dia-a-dia para participar em cursos, 

palestras, debates, simulações, dramatizações e outras actividades de formação. A 
aprendizagem informal, ao contrário, ocorre na presença tanto da acção como de 

reflexão e inclui actividades de aprendizagem auto-dirigida, “networking”, “coaching”, 
“mentoring”, planeamento, ou em situações de tentativa e erro (p. 291).  
 

Na empresa, para além da formação formal, organizada em cursos e acções de 
formação, existe todo um processo de partilha e de acesso à informação imerso em 

vários dispositivos, contextos e funções que vai da utilização da informação 
disponibilizada na Intranet, às reuniões em que todos trazem os assuntos e partilham 
experiências. As lógicas dominantes na concepção dos dispositivos de formação são de 

vária ordem e podem incluir situações em que se concebe a formação  “a partir das 
situações de trabalho”, em que a formação ocorre “nas situações de trabalho”, ou em 

que se processa “através das situações de trabalho” (Barbier et al, 1996).  
 
As práticas de aprendizagem informal e não formal que aqui se consideram, incluem 

todas as situações de aprendizagem adquiridas fora de contextos específicos de 
aprendizagem que se enquadram nos conceitos de aprendizagem experiencial (Kolb, 

1984; Barbier et al, 1996) e de formação por projecto (Kolmos, 1996) ou grupos de 
trabalho e de formação (Barbier et al, 1996). O objectivo, ao referir estas práticas, é 
tornar visível todo o âmbito do conhecimento e das experiências realizadas pelos 

indivíduos, na empresa, independentemente do contexto onde a aprendizagem 
originalmente ocorre. É também uma forma de ter toda a gama de habilidades e 
competências valorizadas e, “para a sociedade, uma questão de fazer pleno uso dos 

conhecimentos e experiência, evitando assim desperdício e duplicação” (Colardyn et al., 
2004:69).  

 

As situações informais de aprendizagem apoiam-se na designada “didáctica 
profissional” (Pastré, 2005) que reconhece os processos informais de aquisição de 
conhecimentos em situação de trabalho (Méhaut, 2009). Nesse sentido, na 

aprendizagem informal incluem-se práticas de aprendizagem decorrente das actividades 
da vida diária relacionadas com a família, o lazer, ou o trabalho. Por ser, 

predominantemente, um processo social (Enos et al, 2003), é muitas vezes referida 
como “aprendizagem experiencial” e pode, de certa forma, ser entendida como 
“aprendizagem acidental” (Colardyn et al., 2004). Não é estruturada em termos de 

objectivos, duração e / ou apoio à aprendizagem. A aprendizagem pode ser intencional 
mas, na maioria dos casos, é não- intencional (Glossário do Cedefop, 2000, referido por 

Colardyn et al., 2004).  
 
À luz das lógicas dominantes de Barbier et al (1996), a “formação nas situações de 

trabalho” ocorre quando existem grupos de trabalho e de formação, ou quando se 
mobilizam e implicam os trabalhadores para a mudança ao nível do trabalho, como é o 

caso, na empresa, da participação dos trabalhadores em projectos e em reuniões e na 
partilha de informação. Tais dispositivos ocorrem em situações de aprendizagem 
informal em que muitas das actividades decorrem do próprio trabalho, como: 
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 A participação dos trabalhadores nas reuniões da empresa 

 A formação no posto de trabalho e “em cascata” 

No princípio da partilha de informação e de dar conhecimento dos resultados da 
empresa, os quadros superiores têm constituído um grupo prioritário através de eventos 
como os “kick-offs” ou os “encontros castor”. Os primeiros realizam-se anualmente e o 
objectivo é fazer o balanço dos resultados do ano anterior e dar a conhecer o plano 

estratégico da empresa para o futuro. Contam com a participação dos administradores, 
da gestão de topo e dos responsáveis da empresa. Os “encontros castor” realizam-se a 

meio do ano para fazer o balanço dos resultados do 1º semestre e para dar a conhecer o 
ponto de situação e cada projecto em curso. A logística e os participantes neste evento, 
são semelhantes aos do anterior.  

Para além destas, ao nível das direcções, as reuniões de trabalho em que participam 

todos os trabalhadores dessa direcção, são vistas como oportunidades de aprendizagem. 
São as próprias chefias a considerarem o trabalho como sendo formativo. Aproveitando 

situações do dia-a-dia, como reuniões, em que intervêm especialistas, fazem participar 
outros trabalhadores para que desta forma, desenvolvam as suas capacidades. Os 
trabalhadores têm a oportunidade de analisar, em reuniões periódicas ou em sessões de 

trabalho em equipa, os problemas, e de participar em sessões que visam a definição de 
planos de melhoria contínua que no âmbito do sistema da Qualidade e que, de acordo 

com o manual do colaborador, ocorrem. 

Como refere uma directora entrevistada, respondendo à questão sobre quais as situações 
de aprendizagem: 

 
 Aprendemos em cursos, aprendemos com os outros, aprendemos em reuniões, aprendo eu, aprendem eles. Uma das 
 nossas fontes de formação e informação são os Resseguradores. São eles os nossos parceiros de negócios. Tenho como 

 orientação envolver as pessoas das equipas nas reuniões de trabalho com os resseguradores. (DALZ12) 

 
A formação em contexto de trabalho ocorre tanto na formação de integração cujo plano, 

como vimos, contempla formação no posto de trabalho com o apoio de colegas mais 
experientes, como nos planos de formação contínua, por exemplo, de novos produtos, 
nas agências e para os mediadores. No âmbito deste tipo de formação, várias dimensões 

surgem, nas entrevistas com os directores e responsáveis.  
 

Um director entrevistado mostra-se preocupado com o risco de poder estar em causa a 
tradição da formação ao nível do trabalho,  particularmente, a partilha de conhecimentos 
por parte dos trabalhadores mais experientes:  
 As estruturas estão reduzidas em termos de RH, de recursos, e cada vez mais é difícil ser a tribo a formar o membro 
 novo. No fundo, é aquela formação que eu considero mais duradoura, não é? É a própria equipa preocupada em por o 
 rebento novo a funcionar e a ser produtivo. Não é que os recebam mal e não os consigam integrar, é que já não têm 

 tempo para pensar que isso é conveniente ser feito . (DALZ01) 

 
Existe a tradição da formação no posto de trabalho, directamente através de 

trabalhadores mais experientes que passam a informação aos recém-admitidos na 
empresa. 
 Gosto mais de formá-los um a um….por exemplo, agora estou a recrutar um mediador, estou empenhada com ele, é com 

 ele que estou a trabalhar e nessa semana, pouco a pouco vou passando a informação . (DALZ03) 
 

Na empresa, este tipo de formação não se encontra estruturado no sentido de existirem 
guiões, planos, conteúdos ou tempos, ficando a gestão de tais aspectos totalmente da 
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responsabilidade da pessoa que em cada área exerce esta função “tutora”. Meignant 

(1999:177), por exemplo, apresenta uma “panóplia pedagógica” com métodos 
afirmativos, interrogativos, de descoberta, activos, e diversos. Dentro destes, incluem-

se, por exemplo, os “métodos indutivos” nos quais os formandos descobrem que alguns 
fenómenos isolados que observam, podem encontrar uma formulação teórica geral; a 
“pedagogia do projecto” que promove o desenvolvimento da autonomia, e a aquisição 

de instrumentos de análise de situação e de acção; a “realização de pesquisas” que 
promove o reforço de conhecimentos teóricos e a aquisição de instrumentos intelectuais 

e metodológicos de análise; o “auto-didactismo assistido” que ocorre, por exemplo, pela 
formação a distância; a “formação em exercício” em que um grupo de pessoas resolve 
um problema real do seu ambiente de trabalho; os “métodos de grupo” em que assentam 

numa discussão e na troca de pontos de vista entre os participantes entre si e com o 
animador sob a forma de debates, painéis, subgrupos, braistorming, etc.; “métodos de 

desenvolvimento pessoal”; “métodos de criatividade”; “métodos não directivos”, entre 
outros. 
 

Para além dos “métodos”, Meignant (1999:201) refere-se aos “processos”, onde inclui a 
“organização qualificadora” que remete para o facto de que “certas organizações do 

trabalho têm efeitos educativos permitindo aos assalariados aprender permanentemente 
a aperfeiçoar-se de maneira indutiva através das situações profissionais, dos contactos, 
das responsabilidades, etc.” 

 
Neste tipo de formação, a existência de planos com actividades e tarefas definidas, que 

incluam reflexão e sentido crítico sobre as mesmas é importante como forma de garantir 
que o conhecimento e a integração ocorrem. Como referem Nonaka e Takeuchi 
(1999:13) “el conocimiento puede amplificarse o cristalizarse en el grupo a través del 

diálogo, la discusión, el intercambio de experiencias y la observación”. 
 

Um outro aspecto a problematizar é o facto de no âmbito da formação não formal e 
informal, ser difícil de determinar a fronteira entre o que é trabalho e o que é formação. 
Existem problemas que são identificados e cuja resolução não motiva uma acção de 

formação em sala, formal, mas antes um conjunto de reuniões informais, a partir de 
propostas de esclarecimento e de informação. Por exemplo, as reuniões com o objectivo 

de preparar novos processos e projectos da empresa. Embora tratando-se de situações 
que encerram em si uma componente formativa, não são consideradas como sendo 
formação dado trata-se do exercício puro do trabalho e não de formação propriamente 

dita, como refere uma pessoa com responsabilidades ao nível da formação : 
 O caso desta nova plataforma, chamemos-lhe assim, que vamos ter com Espanha em que tem havido n reuniões, porque 
 sabemos que tem havido, mas não são consideradas de formação, muito embora, se calhar, o conteúdo em si, é 

 formação. (FALZ06) 

 

De acordo com a “cultura de acção educativa” (Barbier, 2009b:465), estas práticas 
podem situar-se numa “cultura do desenvolvimento das competências ou da 

profissionalização que concebem e organizam o espaço-tempo da produção de bens e 
serviços como um espaço de desenvolvimento de competências”. Neste princípio, 

poderá assistir-se a um desenvolvimento de competências, pela “transformação 
conjunta do actor e da acção” (id:ibid).  

 

A aprendizagem não-formal consiste de aprendizagem incorporada em actividades  
planeadas que não são explicitamente designadas como aprendizagem, mas que contêm 

importantes elementos de aprendizagem (Glossário do Cedefop, 2000, referido por 
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Colardyn et al., 2004). É o caso de situações do “saber em construção” (Barth, 1996), e 

também de outras, de partilha e “de reflexão na acção” (Sá-Chaves, 2002) que, em 
conjunto, contribuem para a transformação dos colectivos de trabalho, como: 

 

 A comunicação corporativa e a Intranet acessível a todos 

 Os planos de mobilidade interna 

 A cultura de orientação para o cliente 

Os processos de comunicação são vastos e tanto são usados de forma isolada como 
concertada. A Intranet18 e a publicação Actuall RH são meios de comunicação interna. 
Das observações e análise documental que realizámos (Quadro 20), para o acesso à 

Intranet, e todas as tarefas que nele pode realizar, desde o posto de trabalho de qualquer 
trabalhador, mesmo que possua um baixo nível de qualificação escolar. Para tal, os 
trabalhadores devem possuir uma série de capacidades, competências e destrezas 

técnicas que têm que mobilizar aquando do manuseamento destas ferramentas 
informáticas. O portal de Intranet é igualmente um local de comunicação muito flexível. 

A Actuall RH é uma revista interna (“newsletter”)19 que visa “informar, dar a conhecer 

o que se passa na organização, esclarecer sobre projectos ou mudanças…deve divulgar 
as mensagens mais relevantes para a organização” (ActuallRH, nº 04/2006, p. 7). De 
acordo com o director de Pessoas, referindo-se à nova versão em formato electrónico, 

“não deixará de ser a Actuall RH que sempre foi, virada para todos os colaboradores, 
preocupada com eles, procurando informá-los e motivá-los e acima de tudo, reforçar o 

espírito de grupo”.  
Quadro 20: Revista interna Actuall RH (excerto de análise de documento) 

 

 
 
 

 
 

Fonte: Observação no terreno dia 17-12-2008 (Doc. OBSREN04 no Apêndice 5) 
Fonte: Revista interna/ Boletim informativo quadrimestral, 2/2008 (Doc. DOCALZ13 no Apêndice 6) 

 
O portal corporativo (Intranet)20 permite que todos os trabalhadores da empresa tenham 

acesso a informação corporativa, ferramentas de trabalho, dados de RH, mas também 
outros dados de interesse geral não imediatamente relacionados com as suas tarefas, 

como seja um dicionário, uma biblioteca, as farmácias de serviço, e a possibilidade de 
colocar informação e de ter acesso a tudo o que se faz na empresa e fora dela, de mais 
relevante21. Como testemunha um participante em formação: 
 

                                                 
18

 O portal permite acesso a notícias internas e externas, intranet local, aplicações corporativas como marcação de férias, dados 
pessoais e outros, documentação como protocolos e catálogos, canais corporativos, entre outros. 
19

 A revista quadrimestral, tem entre 20 e 30 páginas e apresenta-se a cores, com papel de qualidade e aposta em muitas fotografias 
associadas às notícias. Até final de 2007 apresenta um Editorial assinado pelo Administrador delegado e a partir de 2008 passa a ter 
uma versão electrónica, cujo editorial é assinado pelo director de Pessoas. Integra espaços diversos, onde a responsabilidade social 
está sempre presente, a informação sobre cursos e acções, em que são apresentadas as opiniões dos participantes sobre os mesmos, 

apelo a que os leitores votem em concursos de fotografia, informação sobre a DVDTeca e os últimos filmes institucionais e de 
registos de festas e actividades internas que é possível requisitar, um apelo a que os trabalhadores participem enviando os seus 
projectos e ideias para a revista e que dêem a sua opinião sobre a mesma, entre outros. 
20

 O portal de Intranet onde consta a plataforma de e-learning designa-se “Portal de Educação a Distância da Allianz Portugal”.   
21

 O site tem links para sites de interesse do grupo e  outros de carácter geral. A APS é um os sites onde muitos trabalhadores se 
deslocam a formação, essencialmente, técnica. O ISP é a entidade reguladora da actividade seguradora. 
Tem pesquisa de contactos (dentro do grupo). Tem links para farmácias de serviço, números úteis como 118, Páginas Amarelas, 

CTT. Tem acesso também à GIN  - Alz Group Intranet – Intranet Global. 
 

Neste número, os trabalhadores são incentivados a oferecer aos colegas, cartões Ganso, com o objectivo de 

reconhecer um colega pelo seu alinhamento com os valores da empresa. Podem oferecer cartões a um colega que 
esteja sempre disponível, prestável e com elevado sentido de entreajuda.  
Os trabalhadores são ainda incentivados a concorrer ao concurso de artes plásticas, em desenho, pintura e 

escultura, destinado aos trabalhadores da empresa. 
Em todos os números da revista há referência a acções de formação passadas e futuras, referência a concursos e 
premiados de Artes Plásticas, Fotografia ou Poesia e há também referência a encontros e eventos internos entre 
trabalhadores e os projectos de acção social e voluntariado. 
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 Uma pessoa que está interessada, procura. É sempre bom ouvir e estar informada. Mas, eu por exemplo, gosto muito de 

 estar informada. Em determinados produtos nós temos formação, eu gosto de tirar as informações todas. E ir-se aos 

 meios de busca que nós temos, a nossa Intranet, não é, vamos lá e temos tudo disponibilizado. (PALZ04) 
 

A empresa descentraliza muita informação que o trabalhador de forma autónoma e 
desde o seu posto de trabalho tem acesso e produz (como marcar e alter férias). Os 

trabalhadores têm acesso através da sua chave pessoal. Em função do seu perfil podem 
aceder a diferentes conteúdos (Quadro 21). 

 

Quadro 21: Portal de Intranet (Análise de documento) 
 

 

 
 
 

 
Fonte: Observação no terreno dia 17-12-2008 (Doc. OBSREN04 no Apêndice 5) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Portal corporativo (Doc. DOCALZ11 no Apêndice 6) 

 
Ainda dentro do que são as iniciativas de comunicação corporativa, nos vários espaços 
onde se toma café, foi colocado um equipamento que se designa “zona de ideias”. Neste 

equipamento existem folhas de registo onde os trabalhadores são convidados a anotar as 
suas ideias para as campanhas i2s22 em curso. No âmbito destas campanhas, vão sendo 

lançados motes e perguntas, internamente, e os trabalhadores podem enviar as suas 
respostas, dando ideias e sugestões. Por exemplo a pergunta “como é que EU e o meu 
departamento podemos contribuir para o sucesso das vendas?”, contém em si, um 

apelo directo à participação dos trabalhadores, ao mesmo tempo que encerra em si uma 
dimensão de reflexão sobre a acção, numa perspectiva individual e de grupo.  

A mobilidade interna dos trabalhadores é promovida com o objectivo de facilitar a  
permuta de conhecimentos e potenciar as oportunidades de carreira. Sempre que existe 
uma vaga em aberto é feita a sua publicação na Intranet e o trabalhador poderá 

candidatar-se. O recrutamento é, portanto, interno, o que de acordo com o definido no 
manual do colaborador, “permite enriquecer as capacidades e a experiência de cada 
colaborador” indo ao encontro das suas expectativas de mudança de função. 

A política de orientação para o cliente, nomeadamente, no acolhimento e na relação que 

é estabelecida, também implica aprendizagem sobre o cliente, a partir de quaisquer 
aspectos novos do problema de cada cliente ou pedido e, de novas ideias que surgem na 

consulta conjunta (Eraut: 2004). No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, a 

                                                 
22

 Ideas to Success. A participação neste projecto / concurso de ideias, confere prémios a atribuir às melhores ideias. Na primeira 

edição do concurso os prémios foram um fim de semana para 2 pessoas numa cidade europeia e um prémio para o trabalhador mais 
participativo, um fim de semana para 2 pessoas numa cidade histórica portuguesa.  

1. Informação de produtos – De todos os produtos da empresa 
2. Ferramentas de simulações para os operacionais da empresa e projectos sociais 

3. Gestão de Marketing – Com indicadores internos, como prémios de seguros, resultados, custos por natureza de 
sinistros, etc. 

4. Allianz PT e internacional – Informação corporativa – Apresenta projectos internacionais e projectos sociais 
em curso, valores de liderança, sustentabilidade. Muitos projectos decorrem da reestruturação que se iniciou 

há cerca de 1 década. 
5. Biblioteca – Arquivo de documentos (normas, legislação, manuais). Tem glossário de Seguros com todas as 

terminologias, tem um Glossário de termos informáticos e tem Dicionário com ferramenta de tradução. É uma 

área central com notícias publicadas pró várias áreas da empresa, iniciativas desportivas dentro dos 
mediadores e ou trabalhadores. Todas as áreas podem publicar as suas notícias. Tem um link para Notícias 
sobre Segurança Rodoviária – apresenta conselhos de segurança para os cidadãos em geral e dirige-se ao 
trabalhador. A Newsletter tem os Mercados Financeiros de A a Z com sugestões e conselhos aos próprios 

trabalhadores. Contém ainda informação sobre a Expo AZP (projecto em que cada área apresentava a sua 
área de trabalho e o que desenvolviam, em diferentes stands). O Projecto CFI – Iniciativas de Focalização no 
Cliente, apresenta testemunhos quer de clientes quer de trabalhadores sobre experiências que tenham vivido 
com a empresa. O projecto I2S – Ideas to Success, é um projecto interno do grupo com o objectivo de que as 

pessoas da empresa possam dar sugestões de melhoria e inovação. A Biblioteca tem ainda ferramentas 
informáticas que os profissionais usam para trabalhos ou simulações com clientes. 

6. Portal do colaborador – Acesso a todas as informações de RH (dados pessoais, dados profissionais), dados de 
remuneração (recibo de vencimento, declaração de IRS), Gestão do Tempo (marcação e alteração e férias), 

Vagas internas (mobilidade interna e externa), Benefícios para os trabalhadores, área de Formação com 
Politica de Formação, Subsídios de formação, info sobre despesas quando participam em formação. 
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empresa mantém actualizado um conjunto de documentos que definem os princípios 

orientadores da relação com o cliente e descrevem os processos, as actividades inter-
relacionadas e as responsabilidades, as regras e os métodos de trabalho adoptados pela 

empresa, os quais se encontram suportados por sistemas de informação que garantem a 
manutenção dos registos e histórico dos dados e o arquivo da documentação.  

4.2.3. Promoção do desenvolvimento pessoal e social 

Nestas práticas de desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores tanto se podem 

incluir as que se estabelecem no meio das dinâmicas dos processos de t rabalho e da 
organização, como aquelas que a empresa promove como um fim em si mesmas. Neste 
princípio, as práticas que promovem o desenvolvimento pessoal que aqui são 

consideradas, incluem todas as situações, actividades e eventos que se inscrevem numa 
lógica de mobilização dos trabalhadores com objectivos humanísticos ou com o 

construir uma sociedade melhor (Cunningham, 1993).  

Nos anos de 2004 e 2005, por via do projecto de mudança cultural a que já aludimos 
anteriormente, a empresa terá feito uma grande aposta no desenvolvimento dos 
trabalhadores na perspectiva do seu desenvolvimento pessoal e da sua relação com os 

outros. Estava, então, mais focalizada na criação do espírito de equipas e dos valores e 
menos centrada no desenvolvimento dos perfis técnicos e profissionais. Os projectos e 

cursos relacionados com a liderança, ou a gestão de equipas, presentes há alguns anos 
atrás, estavam alinhados com os objectivos da empresa, mas, simultaneamente, o 
trabalhador adquiria ferramentas que o desenvolviam a si, como pessoa.  

Nos anos de 2007 a 2009, a promoção do desenvolvimento pessoal dos trabalhadores, 
focalizou-se em acções formação em idiomas, e sobre a diversidade, e em actividades 
em torno de temas da saúde e da promoção de uma cidadania activa, fazendo apelo à 

participação dos trabalhadores em projectos e parcerias com instituições de carácter 
meritório, mas também em projectos e iniciativas de desenvolvimento artístico. 

Em algumas práticas, verifica-se um estímulo à autonomia e à integração, tal como na 

perspectiva de Paulo Freire (1969), em que a educação tem uma função libertadora, 
além de que assume um papel na luta por uma sociedade democrática e um 
compromisso com a ética. Rummert (2007b:15), refere-se ao “homem consciente, 

participante ou „colectivo‟ (Gramsci) que se conhece a si mesmo e identifica a 
importância dos seus actos nos rumos do processo histórico da sociedade à qual 

pertence, sendo, por isso, capaz de criticar sua concepção de mundo e sua acção”.  

Independentemente de a empresa considerar ou não tais práticas nas suas estatísticas ou 
âmbito de formação propriamente dita, neste projecto, elas são consideradas e são-no, 
neste capítulo da oferta de formação. Tal opção deve-se ao facto de na empresa 

existirem práticas que não se enquadrando no seu sistema de formação, encerram em si 
uma dimensão do desenvolvimento pessoal e social,  e assentam em lógicas que 

privilegiam a educação, no sentido dos valores e comportamentos que podem ser 
veiculados pelas diferentes instituições da sociedade (Josso, 2005; Morin, 2002; 
Lengrand, 1981).  

Neste sentido, consideram-se neste âmbito todas as situações que visam o 

desenvolvimento de competências transversais, sem que possuam uma ligação particular 
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a uma tarefa específica. Meignant (1999) refere-se a uma “formação cultural” que 

remete para as acções “sem finalidade profissional directa, permitindo desenvolver- lhes 
a sua [dos adultos] cultura geral sobre os temas da sua escolha” (p. 69).  

Como na educação, estas práticas tendem a visar um equilíbrio entre o cognitivo, o 
afectivo e o gestual, orientando-se, assim, para o desenvolvimento das diferentes 
dimensões da personalidade. Na empresa, as práticas e eventos que identificámos 

susceptíveis de poderem contribuir para o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores, 
são: 

 Participação em eventos desportivos e culturais 

 Participação em acções de formação com objectivos de desenvolvimento pessoal 

 Frequência de cursos de Inglês para todos 

É tradição na empresa a organização de eventos para os trabalhadores e seus familiares, 

como os almoços de Natal, os rally-papers organizados pelo grupo desportivo, os 
eventos desportivos e também os “eventos de cultura de empresa/ formação” em que 
através da constituição de grupos de trabalho e de brainstormings entre todos os 

trabalhadores se chega a novas ideias, algumas que são posteriormente implementadas.  
Os rally-papers são organizados pelo grupo desportivo e os trabalhadores com os seus 

familiares formam equipas para realizar provas que culminam num almoço convívio. 
Estas provas costumam incluir trabalhadores reformados e pré-reformados23. Outros 
eventos culturais24 e desportivos25 têm sido igualmente organizados pelo grupo 

desportivo em colaboração com outros departamentos, como é o caso do PDO.   

Estes eventos que a empresa organiza e para os quais são convidados todos os 
trabalhadores a participar, por vezes, incluindo os familiares e amigos, inscrevem-se 

numa lógica lúdica mas que não deixa de ter uma componente formativa. Segundo o 
“manual do colaborador”, “permitem que todos os trabalhadores de todos os pontos do 

país se conheçam”, mas pressupõem o espírito de equipa e a competição saudável, 
através da participação em actividades de desporto, teatro, pintura, entre outras. Em 
algumas destas práticas, promove-se o desenvolvimento de atitudes e competências de 

ordem física, intelectual moral e social. É neste âmbito que existe um grupo de teatro 
que procura ser abrangente, contemplando questões relativas à responsabilidade social e 

aos comportamentos de cidadania.  

                                                 
23

 O Club Sénior AZP foi criado a pensar nos antigos trabalhadores, agora reformados que desejam continuar a colaborar com a 
empresa nas iniciativas de responsabilidade social. As acções em que habitualmente participam são: campanhas do Banco Aliment ar 

contra a fome, ajudas à Acapo, voluntariado junto das Florinhas de Rua, etc. 
24

 No verão de 2000 no seio do grupo foi lançada a Fundação para a Cultura cujo objectivo é promover a cultura, a educação e a rte, 
apoiando os jovens potenciais, num espírito de integração europeia. O projecto engloba áreas tão diversas como a arte, a música, o 
teatro, a danças, as artes plásticas, o cinema, a arquitectura, a educação e as ciências. 

25
 Outros eventos foram criados, especialmente entre os anos 2005 e 2006 como as Expo AZP a reunir mais de 300 trabalhadores. 

Com o objectivo de promover a comunicação interna e o conhecimento dos vários departamentos, formar e informar sobre os 
projectos em curso na empresa, estes eventos apelavam à criatividade das várias direcções e departamentos para a apresentação  das 
suas actividades e projectos. Exemplo disso foi também o projecto Gung Ho! que durante os anos de 2005 e 2006 e no âmbito do 
projecto de mudança cultural com o mesmo nome, através das metáforas do esquilo, castor e ganso, visava valorizar o espírito de 

equipa, a transparência, o cumprimento dos objectivos e o feed-back mútuo que apelava a um acompanhamento diário de todos a 
todos e a partilhar conhecimentos e ideias. Os encontros “open space” realizados igualmente em 2004 e 2005 sob os lemas “reduzir 
a complexidade” visava reduzir a complexidade na empresa em que através de brainstormings conjuntos resultaram 82 ideias que 

foram concretizadas na empresa. No ano seguinte o lema foi “ganhas e desenvolver clientes” donde  dos 47 grupos de trabalho 
formados, surgiram ideias igualmente implementadas. 
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As acções de formação com “objectivos de desenvolvimento pessoal” incluem os cursos 

da área comportamental com cursos direccionados ao desenvolvimento pessoal como 
sejam o curso de formação de formadores, e o curso da Diversidade. Quanto ao 

primeiro, é de notar o facto de a empresa o promover26 no sentido de dotar os 
formadores internos de competências técnico-pedagógicas, e pelo conteúdo destes 
cursos, existe um enfoque nas questões comportamentais. O desenvolvimento pessoal, 

aqui encarado, encerra duas dimensões: por um lado, o desenvolvimento dos indivíduos 
De acordo com Soyer (2003:22), a dimensão humana das mudanças, não pode ser 

ignorada na medida em que se coloca o problema da adaptação dos trabalhadores. 

Relativamente ao curso da “Diversidade”, de acordo com a visão da empresa, o género 
da pessoa, a sua etnia, a sua idade, as suas crenças religiosas, a sua orientação sexual, a 

sua educação, as suas incapacidades e a sua nacionalidade são valores diferentes que 
“nós valorizamos e nos orgulhamos”. Como vimos, com 35% (140 pessoas) do total de 
participantes das acções da área comportamental e 13% do total de participantes em 

toda a formação realizada em 2008.  

O curso da “Diversidade” (Quadro 22) tem o objectivo de alinhar visões em relação ao 
respeito pelos outros, a maneira como se vêem as diferenças e visa passar a mensagem 

que não são tolerados quaisquer tipo de discriminações. Trata-se de uma formação 
ligada aos valores, que mais do que respeitar apenas os valores da empresa, promove os 
valores profissionais, de cidadania, e da pessoa humana. Com esta formação, a empresa 

encoraja a uma cultura de respeito e valorização das diferenças.  

Pelas evidências, este curso apresenta características de educação para os valores e para 
a cidadania, ainda que possa visar objectivos ligados ao negócio. Contribui para o 

desenvolvimento dos indivíduos como pessoas e através dos exemplos práticos, permite 
alinhar os comportamentos e atitudes dos trabalhadores, à visão da empresa.  Este 
parece-nos ser, desde logo, um exemplo de uma situação de formação que se enquadra 

no tipo de desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores. Ao permitir que todos 
tenham acesso e ao dirigir-se aos trabalhadores alertando-os para questões de natureza 

social, ética e moral, o curso revela dar um contributo para o desenvolvimento dos 
trabalhadores. Ainda que outros interesses, económicos ou publicitários possam estar 
por detrás desta acção, ao ser realizada por todos os trabalhadores da empresa, esta 

acção deixará as suas marcas na forma de acção dos indivíduos.  

De notar que, à semelhança do que acontece com a Intranet, também aqui, a informação 
é dada aos trabalhadores em primeira mão, dirigindo-se a eles, mas provavelmente, 

também com o objectivo de que estes o apliquem no seu contacto posterior com os 
clientes. Existe como que um duplo objectivo de formar os trabalhadores de per si, em 
primeiro lugar e daí, surgirá a aplicação destes conhecimentos nas práticas de trabalho.  

O curso parece ter também o objectivo de dar conhecer a presença internacional da 
Allianz e apresenta algumas características de diferentes países e culturas.  

 

 

                                                 
26

 Os cursos de formação pedagógica de formadores são obrigatórios apenas para acções de formação co-financiadas e também no 
âmbito dos processos de acreditação das entidades formadoras. Não são estes os casos nesta empresa. 
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Quadro 22: Curso E-Learning “Diversidade” (Análise de documento) 

 

 
 

 
 

 
Fonte: Observação no terreno dia 17-12-2008 (Doc. OBSREN04 no Apêndice 5) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fonte: Plataforma de e-learning (Doc. DOCALZ12 no Apêndice 6) 

A formação de idiomas nomeadamente, através do projecto Inglês para todos (“English 
4 all AZP”), enquadra-se na dimensão cultural (Charlot, 2005) da formação. É uma 
formação que decorre em permanência, dado que o Inglês é a língua oficial do grupo, e 
os trabalhadores têm a possibilidade de se inscrever. O programa abrange acções 

individuais e acções de grupo. No total, para o ano de 2008, estavam previstos 107 
participantes o que corresponde a 10% do total de participantes desse ano. Um dos 

entrevistados com responsabilidades ao nível da formação refere que a estratégia da 
empresa ao possibilitar o acesso ao idioma por parte de todos visa preparar as pessoas 
para o contacto com outros países.  

 O Inglês é uma formação que é abrangente e é dada a todas as pessoas cuja função implique o contacto com outros 

 países, nomeadamente com a Alemanha. Ou, pessoas que se desloquem ao estrangeiro, à nossa sede, por exemplo.  
 FALZ06 

Não obstante esta afirmação, no nº 2 da revista interna, de 2007, era referido que se 
destina a todos os trabalhadores que queiram aprender Inglês, “todas as pessoas devem 

saber comunicar através da mesma” independentemente se necessitam de comunicar em 
Inglês no âmbito das suas funções, idade ou necessidades de formação diagnosticadas.  

O desenvolvimento de mecanismos de apoio social, com a intenção  

de melhorar os resultados dos recursos humanos é-nos apresentado por Halbesleben & 

Rotondo (2007). Nesta empresa, a dimensão do desenvolvimento social das pessoas surge 
através de apoios concedidos pela empresa e da participação activa dos trabalhadores 

em acções, como: 

 Apoio ao estudo 

 Participação em práticas de voluntariado 

 Participação de concursos internos de artes  

 Participação em acções que visam a qualidade de vida do trabalhador 

O apoio ao estudo consubstancia-se quer no apoio da empresa a planos de formação 

individual em instituições do ensino superior, quer na frequência de acções na 

O curso apresenta-se de uma forma muito acessível e com um design e imagem cativantes. Os ecrãs constam 

na sua maioria e uma informação geral sobre os vários temas abordados e depois, num segundo momento, 

apresentam desenhos a exemplificar as situações, colocam-se questões com respostas de escolha múltipla, e 
a explicação para a resposta dada, o que fornece uma componente lúdica ao curso. 

As dimensões apresentadas, abordam, entre outros, os seguintes temas: 

- Um alerta para o envelhecimento da população e dos empregados  

- Apresenta questões culturais de outros países (onde se encontra a Allianz) 

- Apresenta dados sobre a participação as mulheres na Administração e em cargos de direcção, em França  
- Informa sobre o número das diferentes nacionalidades dos trabalhadores da Allianz 

- Informa sobre os países com clientes  

- Informa sobre a composição dos indivíduos de diferentes nacionalidades que compõem o Conselho de 

Administração 

- Alerta para dimensões de racionalidade (interna, externa e organizacional)  
- Apresenta-se como uma empresa “multigeneracional” 

- Sugere práticas para o trabalho em equipas mistas  

- Alerta para  

- Coloca questões sobre a forma de lidar com clientes e colegas que têm uma diferente capacidade física, 

orientação sexual, um diferente estilo de vida (alerta para estereótipos existentes, por exemplo, em relação 
ao estão civil, ou a mães solteiras), uma outra religião, diferentes origens, outra idade (mais novos e mais 

velhos), diferentes nacionalidades e idiomas, questões culturais, vida familiar e social, etc.  
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universidade corporativa do grupo, o Allianz Management Institut27, e no Allianz Center 

for Technology28. O apoio a bacharelatos, licenciaturas, e outra formação pós-graduada 
é uma realidade referenciada pelos entrevistados, embora a empresa tenha em 

consideração, na decisão do apoio, a adequação à função actual ou futura da pessoa. O 
apoio surge quando o curso “se revele determinante para melhorar o desempenho da 
função, ou para a evolução de carreira na empresa ou no grupo” (Actuall RH, nº 3, 

2007). De acordo com os dados disponibilizados pela empresa, os custos da empresa no 
apoio a pós-graduações, mestrados e licenciaturas, tem vindo sempre a aumentar, 

considerando os últimos 4 ou 5 anos.  

O apelo à participação activa dos trabalhadores em projectos de desenvolvimento 
escolar, ocorre no caso do incentivo à formação superior e também na recente iniciativa 

Novas Oportunidades. Neste âmbito, a empresa estabeleceu um protocolo com a 
Agência Nacional para a Qualificação em que se propõe promover a divulgação do 
Programa Novas Oportunidades, gerir e coordenar a mobilização dos interessados.  

Perante um número mínimo de interessados, a empresa propõe a criação de turmas nas 
suas instalações, através de parceria com um CNO externo. 

O envolvimento dos trabalhadores nas acções e práticas de voluntariado, insere-se nas 
acções de carácter social inerentes à actividade seguradora e como vimos, a história da 
empresa está ligada aos conceitos de solidariedade e de mutualismo, pelo que de acordo 
com o definido na sua política “é importante que a empresa  esteja voltada para este tipo 

de actuação, dado que tem um impacto positivo, quer na motivação dos seus 
colaboradores, quer na imagem da sua marca”.  No site institucional, é possível aceder 

aos princípios e às práticas em vigor, em dois links diferentes: “responsabilidade social” 
e “Allianz solidária” 

A empresa investe em práticas que promovem a socialização através, nomeadamente, de 
parcerias com instituições como a Acapo29, por exemplo, que levaram a que os 

trabalhadores da empresa recebessem formação pedagógica de formadores desta 
instituição. Ou a formação em “técnicas de guia para deficientes visuais”, foi uma 

formação que alguns trabalhadores da empresa realizaram na Acapo num contexto 
específico de voluntariado, e de parceria com a instituição.  

No site, a empresa justifica a sua política de responsabilidade social referindo que “as 
decisões de gestão e os comportamentos colectivos e individuais dos membros 

organizacionais influenciam, quer o ambiente interno, quer o ambiente externo à 
organização”. Assim, independentemente dos motivos ou interesses que levam a 

empresa a ser solidária, o facto é que a aposta no desenvolvimento dos trabalhadores 
como pessoas e como cidadãos activos é reconhecida por todos os entrevistados como 
sendo favorável aos trabalhadores e, como refere um director, também à imagem da 

empresa: 

 Não tem a ver directamente mas tem a ver com os desafios novos e a maneira como as empresas se vêem ou gostam de 
 ser vistas no contexto económico-social. Eu penso que cada vez mais as empresas pretendem ser percebidas como 

                                                 
27

 O AMI situa-se na Alemanha e tem a missão da formação de gestão de topo e o desenvolvimento de programas de liderança e de 

mudança cultural. 
28

 Trata-se de um centro de formação do grupo cujos cursos visam a prevenção de danos de acidentes, a avaliação do risco, o 
desenvolvimento de métodos de pesquisa, a investigação sobre segurança e reparação automóvel, o desenvolvimento de novos 

métodos de reparação, além de ser um parceiro oficial na equipa de fórmula 1 da Williams. 
29

 Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal 
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 parceiros sociais importantes, que dinamizam valores e são elas portadoras de criação de novas mentalidades. 
 (DALZ12) 

Com outra perspectiva, um dos entrevistados, que colabora frequentemente nas acções 
de voluntariado, considera que a empresa promove estas acções e apela à participação 

dos trabalhadores, não com a intenção de se promover no mercado: 

 Eu acho que a empresa para divulgar faz coisas mais altas, como sendo a colaboração nos Paralímpicos e nós, não 
 levamos dístico, não levamos nada, portanto, neste voluntariado do dia-a-dia, não levamos qualquer, a nossa camisola é 

 o projecto mão na mão e tenho a certeza que não é para associar o nome da Allianz.  (PALZ05). 

Num outro domínio, a empresa tem vindo a promover a participação dos trabalhadores 

em concursos internos de artes plásticas, de fotografia, de poesia, ou de ideias, organiza 
um júri também ele formado por trabalhadores, atribui prémios, promove exposições 
com os trabalhos apresentados nos concursos e publica na revista interna os resultados.  

O lançamento dos concursos é realizado através da revista interna, onde são depois 
publicados os trabalhos vencedores, com atribuição de diploma e de prémios.  

No domínio do bem-estar e da saúde dos trabalhadores, a empresa tem vindo a 

promover acções diversas como sejam: o rastreio de doenças como a medição dos níveis 
de Colesterol e a Diabetes, a promoção de semana da saúde, as sessões anti-stress, entre 

outras. Estas acções são extensivas aos familiares e amigos dos trabalhadores e 
enquadram-se no âmbito do valor “responsabilidade pessoal e social”. Ao implementar 
estas acções, e na perspectiva de “alinhar os objectivos das pessoas com os da 

organização”, a empresa revela uma preocupação com a qualidade de vida do 
trabalhador.  

Um exemplo foi a acção “Apague o cigarro, acenda a vida!” que com a nova lei de 

restrição do tabaco, visou apoiar os trabalhadores na sua adaptação às novas regras de 
proibição de fumar nos locais de trabalho. Esta acção deu continuidade a outras 
anteriormente realizadas, de desabituação tabagista, em colaboração com o Instituto de 

Cardiologia Preventiva. O programa inicia com diagnósticos e desenvolve-se com 
acções de sensibilização, de informação e sessões terapêuticas.  

Um outro exemplo é a semana da saúde que decorre anualmente. Nas edições de 2007 e 

2008, numa única semana, concentraram-se várias iniciativas30 ligadas à saúde dos 
trabalhadores, ao mesmo tempo que foram realizadas campanhas no âmbito da 
responsabilidade social, como foi o caso da doação de sangue e de medula óssea. No 

total das actividades, verificaram-se 500 participações. 

Todos estes projectos criam ambientes propícios ao desenvolvimento e à participação 
activa dos trabalhadores nos projectos de gestão, e o objectivo da empresa é criar 

condições para o “desenvolvimento da confiança mútua”, da “participação inovadora” 
e da “responsabilidade partilhada pelos resultados da organização”. A empresa propõe-
se, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento de “comportamentos de cidadania 

organizacional”.  

Estes princípios enquadram-se na lógica da “educação democrática” (Charlot, 2005), 
aquela que assenta nos princípios do respeito dos direitos humanos e da dignidade de si 

                                                 
30

 As actividades incluíram: rastreio do colesterol e da diabetes, da capacidade pulmonar, do índice de massa corporal e 
electrocardiograma simplificado. Massagens, aulas de Tai-chi, sessões informativas sobre saúde, e vacina da gripe. 
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mesmo e dos outros, que se inscreve na perspectiva do desenvolvimento sustentável e 

solidário, que é voltada para o pensamento crítico e racional, que leva em conta as 
evoluções científicas e tecnológicas, que considera todas as dimensões do ser humano 

tais como a educação e a saúde, que é orientada para a cidadania e para a paz, e que 
desenvolve a consciência dos direitos e deveres do cidadão. 

Para além do que o desenvolvimento das competências pessoais e cívicas, da 

responsabilidade social e políticas da sociedade possam produzir em termos de 
benefícios sociais e económicos para a empresa, O‟Connell, & Byrne, (2009:7) referem que 

Osterman (1995) constatou que as empresas que responderam positivamente sobre o seu 

compromisso de aumentar “o bem-estar dos empregados em relação à sua situação 
pessoal ou familiar” apresentaram maiores taxas de formação.  

4.2.4. Os destinatários 

São várias as dimensões e os indicadores que permitem, de forma objectiva, conhecer os 

destinatários da formação e analisar eventuais assimetrias ao seu acesso. A distribuição 
de participantes e número de horas de formação pelos grupos profissionais da empresa 
são, desde logo, os indicadores mais imediatos. No entanto, como veremos, não são, por 

si, suficientes, podendo mesmo, quando isoladamente considerados, conduzir a desvios 
na sua análise e interpretação. Impõe-se conhecer, para além destes dados, a cobertura 

ou distribuição efectiva da formação (através do número de horas ou de participantes) 
pelos vários grupos profissionais, ao mesmo tempo que é tido em conta o número total 
de trabalhadores em cada grupo para conhecer o seu peso relativo e a proporção em que 

cada grupo esteve presente em formação. 

Na análise dos destinatários, podem utilizar-se outros indicadores como sejam o acesso 
às acções internas e externas, e o factor género. Outros factores que podem contribuir 

para a análise serão, os custos ou o investimento por grupo profissional, e mesmo as 
áreas de formação e o tipo de cursos a que cada grupo profissional tem acesso. Para uma 
análise detalhada, importaria analisar em cada grupo profissional, o peso relativo que 

têm os cursos técnicos orientados para a tarefa, e a formação de carácter mais 
abrangente e transversal. 

Deste modo, assegurar-se-ia para além de uma dimensão quantitativa, uma dimensão 

qualitativa na análise dos destinatários da formação. Se a primeira comporta as opções 
da empresa quanto aos grupos de profissionais participantes e ao investimento feito em 

cada um, a segunda identifica o tipo de investimento e a natureza dos objectivos da 
formação. A primeira refere os dados quantitativos dos participantes (por género, nº de 
horas e frequência em formação, custos), e a segunda refere o tipo de cursos (conteúdos, 

contextos, locais). Só desta forma se poderá ter uma visão ampla da perspectiva da 
empresa quanto aos destinatários da formação.  

Para a análise dos destinatários, considere-se, então, em primeiro lugar e a partir do total 

de trabalhadores, a taxa de cobertura dos participantes de um grupo, pelos trabalhadores 
desse mesmo grupo. Se o objectivo é compreender a equidade no acesso à formação, 
importa considerar a distribuição da formação ou o acesso à formação por cada um dos 

grupos profissionais que perfazem o total de trabalhadores da empresa. Tal pode apurar-
se tendo em conta não só o número de participantes mas também o número de horas em 

formação.  



 

68 

Uma maior taxa de cobertura num dado grupo, tanto pode significar que, nesse grupo, 

houve mais trabalhadores que tiveram acesso à formação, como pode significar que aos 
mesmos trabalhadores foi possibilitada uma maior frequência em formação. Tal despiste 

só é possível, considerando a identificação de cada participante em formação.  

No Quadro 23, observa-se que a taxa de cobertura é sempre superior a 100%31 
significando, desde logo, que todos os grupos profissionais terão tido, em média, pelo 

menos uma participação em formação. Os grupos privilegiados no acesso à formação 
(os que registam uma maior taxa de cobertura) nem sempre são os que detêm maior 
número de participantes.  

Quadro 23: Taxa de cobertura da formação por grupos profissionais 

 

Fonte: Balanços Sociais 

No ano de 2006, por exemplo, o grupo com uma taxa mais elevada e que por isso teve 
mais oportunidades no acesso à formação foi o dos Dirigentes e Quadros Superiores. 
Neste ano, cada trabalhador deste grupo, teve, em média, 6,39 participações em 

formação. Nos anos seguintes, a taxa de cobertura foi maior no grupo dos Quadros 
Médios, em que cada trabalhador teve, em média, mais de 4 participações em formação. 

Segue-se o grupo dos Profissionais Qualificados, com uma média de quase 3 
participações por trabalhador e só depois surge o grupo dos Dirigentes e Quadros 
Superiores com uma média de cerca de 2,5 participações. 

Observando os participantes em formação, por grupo profissional, no Gráfico 8, obtém-

se uma outra leitura. Nos 3 anos considerados e do total de acções internas e externas, o 
grupo que mais participantes teve em formação, foi o dos Profissionais Qualificados. 

Em 2006, do total de 2815 participantes em formação, esse grupo representou 2049 
(73%). Em 2007, de um total de 2016 participantes, o mesmo grupo representou 1385 
(69%) dos participantes. Em 2008, de um total de 1868 participantes, os Profissionais 

Qualificados representavam 1213 (65%) do seu total. Como se observa no quadro 
anterior, nos 3 anos considerados, este foi, também, o grupo mais representativo de 

trabalhadores. O grupo dos Quadros Médios é o segundo grupo de participantes em 
formação e é também o segundo grupo mais numeroso de trabalhadores.  
O grupo dos Dirigentes e Quadros surge em 3º lugar em número de participantes e era 

dos que detinha menor número de trabalhadores.  
 
 

 
 
 

 
 

                                                 
31

 O que sugere 2 cenários possíveis: ou todos terão participado mais do que 1 vez em formação, ou os mesmos trabalhadores terão 

tido várias oportunidades de formação. 

 
2006 2007 2008 

 

Trabalh. Particip. Taxa 
Cobertura 

Trabalh. Particip. Taxa 
Cobertura 

Trabalh. Particip. Taxa 
Cobertura 

Dirig. e Quadros Super. 28 179 639% 70 175 250% 39 96 246% 

Q. Médios 138 584 423% 108 456 422% 128 559 437% 

Profis. Qualificados 555 2049 369% 481 1385 288% 456 1213 266% 

Profis. Não Qualificados 2 3 150% 0 0 0% 0 0 0% 

TOTAIS 723 2815   659 2016   623 1868   
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                                       Gráfico 8: Participantes no total de acções 

 
                                                   Fonte: Balanços Sociais 
 

Considerando o total de horas de formação por grupo profissional, a tendência mantém-

se. O grupo dos Profissionais Qualificados foi o que ao maior número de horas teve 
acesso, seguido do grupo dos Quadros Médios e, finalmente, do grupo dos Dirigentes e 

Quadros. Há que ter em conta, no entanto, que nem sempre existe uma relação entre o 
número de participantes e o número de horas em que participa cada grupo de 
trabalhadores. Isto porque pode haver muitos participantes em acções de curta duração e 

poucos em acções de longa duração, ou o inverso.  
 

         Quadro 24: Distribuição das horas de formação por grupo profissional 

Duração das Acções 
2006 2007 2008 

Nº total 

de horas 
% 

Nº total de 

horas 
% 

Nº total 

de horas 
% 

Dirig.  e Quadros Sup. 1.870 7% 4.549 12% 898 3% 

Quadros Médios 6.529 25% 8.964 24% 7.101 25% 

Profis. Qualificados 17.534 68% 23.229 63% 20.098 72% 

Profis. Não Qualific. 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 25.933 100% 36.742 100% 28.097 100% 

Fonte: Balanços Sociais 

 

Apesar de, numa primeira análise, a lógica dominante assentar numa relação equitativa 
entre o número de horas ou o número de participantes em formação e o número de 
trabalhadores nos diferentes grupos, em que a um maior número de trabalhadores  

corresponde um maior número de participantes, considerando a taxa de cobertura, essa 
lógica, como se viu, não se verifica.  

 
Um outro indicador da equidade será o acesso dos participantes às acções internas e 
externas. Para tal, há que considerar dois níveis de análise:  

 Os grupos profissionais que frequentam umas e outras acções e a relação que 
existe no acesso de cada grupo, considerando o número de trabalhadores do 

mesmo;  

 A duração das acções de cada grupo de profissionais.  

 
Esta é a análise que deve fazer-se, não obstante, as acções internas serem as que 

perfazem maior número de participantes32, o que remete para as opções da empresa em 
matéria de recurso a formadores internos ou externos (Gráfico 9).  
 

                                                 
32

 Em 2006, elas representavam 76% do total de participantes em acções de formação, em 2007 representavam 52.% e em 2008, 
62% dos participantes no total das acções realizadas.  
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Assim, considerando cada ano, verifica-se uma tendência equitativa no primeiro nível, 

na medida em que todos os grupos profissionais têm acesso quer a umas quer a outras 
acções na mesma relação do número de trabalhadores por grupo. Tanto nas acções 

internas como nas externas, o grupo que mais as frequenta é o dos Profissionais 
Qualificados, seguido dos Quadros Médios e finalmente dos Dirigentes e Quadros 
Superiores.  

Gráfico 9: Participantes em acções internas e externas por grupo de trabalhadores 

 
Fonte: Balanços Sociais 

A equidade está presente também no segundo nível de análise, dado que do total de 
25.933 horas de formação em 2006, 37.192 horas de formação em 2007 e 27.205 horas 
em 2008, verifica-se que é para os Profissionais Qualificados que as acções tanto 
internas como externas têm maior duração, seguidas das destinadas aos Quadros Médios 

e depois dos Dirigentes e Quadros Superiores.  

É ainda notória a redução da duração das acções externas em 2008 que é o único ano em 
que tiveram um total de horas inferior às acções internas. E isto apesar de o número de 

acções ter sido superior nesse ano.  

Gráfico 10: Duração em Número de Horas das acções internas e externas 

 
Fonte: Balanços Sociais 

 

O factor género constitui, conforme referido, outro indicador do acesso equitativo à 
formação. Para tal, considere-se o número de horas não trabalhadas por motivo de 

formação profissional, dado este, fornecido no Balanço Social onde é possível comparar 
os participantes por género. Da análise do Gráfico 11, verifica-se que o número de horas 
não trabalhadas pelo motivo de formação é, em termos relativos, sempre superior para 

os homens. Em 2006, de um total de 25954 horas de formação não trabalhadas por 
formação, 14280 (55%) foram-no por homens; em 2007, de um total de 36742 horas de 
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formação não trabalhadas, 19966 (54%) foram-no por homens e, em 2008, de um total 

de 28067 horas não trabalhadas por formação, 15067 (54%) foram-no igualmente por 
homens. Tal como já tínhamos visto aquando da caracterização dos trabalhadores, nos 3 

anos analisados, os homens constituem também o grupo mais representativo. Em 2006, 
dos 723 trabalhadores, eles representavam 54%, em 2007, dos 659 trabalhadores 
representavam 53% e, em 2008, eles constituíam 52% do total de 623 trabalhadores.  

Se se considerar a média dos 3 anos, a população empregada distribui-se por 53% de 
homens e 47% de mulheres e no acesso à formação, verifica-se que os homens detêm 

54% e as mulheres, 46% do total de horas não trabalhadas por motivos de formação. Ao 
revelarem uma tão reduzida diferença entre e o número de trabalhadores que por género 
acedem à formação e as horas não trabalhadas por formação, estes dados revelam que 

uma discriminação no acesso à formação, tendo em conta esse factor, é mínima e por 
isso, desprezível. 

    Gráfico 11: Horas não trabalhadas por FP    

  
 Fonte: Balanços Sociais 

 

Os dados analisados permitem concluir que a formação na empresa se dirige à 
generalidade dos trabalhadores, ainda que as áreas e funções directamente ligadas ao 
negócio e à rede comercial, nos últimos anos, sejam as que mais beneficiam de acções 

de formação.  

4.2.5. Os recursos humanos afectos  

A estrutura de recursos humanos para o desenvolvimento da formação dos trabalhadores 
provém quer da Direcção de Pessoas propriamente dita, quer de um conjunto de outras 

áreas e direcções da empresa. Desde logo, internamente, a área da formação encontra-se 
alicerçada em dois pólos distintos: na direcção de Marketing e Vendas e na Direcção de 

Pessoas, área de Planeamento e Desenvolvimento Organizacional (PDO).  
A norma processual nº 11/2004 que define a metodologia para o processo de Gestão da 
Formação, define as responsabilidades das duas direcções: 

 
 À Direcção de Pessoas compete “identificar, planear, gerir e organizar a formação de aplicação global à 

Allianz ou a determinados grupos de funções, recorrendo a cursos ou acções disponíveis no mercado 
e/ou a formadores internos”; 

 À Direcção de Vendas compete “identificar, planear, gerir e organizar a formação dirigida aos seus 
colaboradores que tem como objectivo o desenvolvimento de competências específicas da área 
comercial, recorrendo a cursos ou acções disponíveis no mercado e/ou a formadores internos”; 

 

A direcção de Vendas detém total autonomia para a organização e a gestão das acções e 
cursos que considera que se impõem na vertente comercial e de vendas, e tem 
formadores próprios que se encarregam da formação técnica e de produto. Possui 

instalações próprias para a formação e certifica a presença em formação dos 
dinamizadores comerciais, através da emissão de um documento próprio.  
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A formação é tão expressiva que, nesta direcção da empresa, chega a ter a maior fatia do 

orçamento. Também os técnicos que se encarregam de promover o conhecimento dos 
produtos são internamente designados dinamizadores. 

 
 Eu acho que nós nunca temos um número de dinamizadores, nem lhes chamamos formadores, nunca temos um número 
 de dinamizadores julgado suficiente mas temos sempre mais do que aqueles que a estrutura de custos da empresa está 

 disposta a tolerar. (DALZ01) 

 
 Nós desenvolvemos, no tempo útil de um dinamizador, é capaz de ter aí à volta de… de umas 900 e tal horas por ano, ele 

 é capaz de ocupar 350 a 400 horas em sala. (DALZ01) 
 
Uma outra norma processual, define as competências e funções da direcção de Pessoas 

e, dentro desta, as competências e funções da direcção de Planeamento e 
Desenvolvimento Organizacional (Quadro 25). 

 
Quadro 25: Funções do órgão Planeamento e Desenvolvimento Organizacional (Análise de documento) 

 

 
 

 
 
 

Fonte: Observação no terreno dia 17-12-2008 (Doc. OBSREN04 no Apêndice 5) 
 
 

Fonte: Norma de Organização nº 07/2004 (Doc. DOCALZ07 no Apêndice 6) 

 
De acordo com o “manual do colaborador” (edição de 2008, p. 21), compete à DP – 

PDO, em parceria com as restantes unidades organizacionais, assegurar um conjunto de 
etapas e de dados (Quadro 26). A este propósito, Meignant (1986), adverte que o êxito 
de uma política de formação não resulta apenas do profissionalismo do responsável pela 

formação, mas também da solidez e da qualidade dos laços que mantiver com os outros 
actores. 

Quadro 26: Competências da PDO no âmbito da formação 
 

 

 
 
 

  
 
 
    Fonte: Manual do Colaborador 
 
Em certo sentido, este papel atribuído ao departamento responsável pela formação, 

inscreve-se numa lógica funcionalista na medida em que a sua acção se encontra 
predeterminada e em que os seus conteúdos remetem para um trabalho de tipo 
informativo, de responder a procedimentos e de controlo. Tal contrasta com outras 

visões mais amplas do papel dos gestores e responsáveis da formação enquanto  
“criadores de sentido” que Canário et al (2005:142) referem e que passa por “estimular 

a função crítica da formação”, o desenvolver de “dispositivos de auto- formação”, e 
“gerir as relações com o exterior”, que surgem igualmente na obra de Meignant (1999), 
sobre as responsabilidades do responsável de formação33. 

                                                 
33

 Segundo Meignant (1999:84), citando o Répertoire Opérationnel des métiers et des emplois, a missão do responsável de formação 
é : identifica e analisa as necessidades de formação, em coerência com a política económica e social da empresa e a sua evolução 

 A pesquisa da oferta formativa existente e disponibilizá-la aos colaboradores 

 O levantamento das necessidades de formação 

 A elaboração do anteprojecto, projecto e plano de formação 

 A gestão e organização de planos de formação e acções não inseridas neste 

 A elaboração de informação periódica a enviar a todas as unidades organizacionais 

 O controlo de custos e orçamento para as actividades de formação profissional 

- Apoiar a direcção na implementação das políticas e práticas de desenvolvimento organizacional 
- Coordenar o preenchimento e resposta a inquéritos, questionários e pedidos de informação de organismos públicos 
e instituições oficiais 
- Coordenar o desenvolvimento e execução de programas de formação adequados às necessidades internas de 

desenvolvimento de competências e planeamento de carreira 
- Elaborar indicadores de gestão 
- Definir conteúdos de acções de comunicação, informação e sensibilização aos colaboradores da empresa e 
implementar, através dos meios adequados disponíveis ou com colaboração da DMPQ, no âmbito da actuação desta 

(revista, newsletter, etc.) 
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Para este autor (id:84), as empresas que concedem uma importância estratégica à 
formação “e que fazem dela um dos principais instrumentos de condução da mudança, 

atribuem ao responsável um estatuto elevado, com um campo de responsabilidade que 
ultrapassa a realização exclusiva de acções de formação”. Na Allianz, a área de PDO é 
constituída pela responsável e por uma técnica, essencialmente, com um papel de 

gestoras e técnicas de formação. A par da formação propriamente dita, a área de PDO 
assume outras vertentes como sejam a Comunicação Interna, a Responsabilidade Social 

e os Projectos de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Incluem-se a comunicação 
interna, a informação e partilha de conhecimentos, e o envolvimento das pessoas, 
através, por exemplo, de uma revista interna ou da dinamização de um grupo de teatro, e 

outras actividades que promovem o desenvolvimento da organização e das pessoas. A 
formação, surge, assim, integrada numa abordagem ampla de desenvolvimento 

organizacional em que ela é apenas uma parte e não a única que contribui para o 
desenvolvimento dos trabalhadores.  
 

Os recursos usados na execução da formação, são internos e externos. A empresa conta, 
como vimos, tanto com o recurso a empresas externas fornecedoras de formação, 

geralmente para formação na área comportamental, mas conta também com os técnicos 
e especialistas internos que, ou são chamados a colaborar, ou eles próprios sugerem a 
sua participação em formação, nos casos de formação técnica e de produto. Na 

organização da formação, verifica-se assim, um elevado recurso a estes “formadores” 
internos (cuja colaboração em formação é eventual, não permanente) e ao know-how 

que detêm os departamentos e os profissionais.  
 
A empresa contava no final de 2007 com uma bolsa de 45 formadores internos, por via 

da formação pedagógica de formadores em sistema blearning. Os trabalhadores que 
frequentam o curso são aqueles que pela sua especialização e experiência, com alguma 

frequência, são chamados a colaborar em formação, seja na organização dos conteúdos, 
seja na dinamização das acções.  
 

A necessidade de estar presente um ou outro técnico ou especialista, tem a ver com o 
conteúdo e com os objectivos da acção que decorrem numa perspectiva de melhoria 

contínua, Assim, os motivos que levam a empresa a recorrer a estes especialistas 
internos é o facto de eles serem detentores de um saber-fazer muito específico que não 
se encontra no exterior. A possibilidade de agir na situação de formação como se age na 

situação de trabalho, indo ao encontro dos temas específicos a tratar em conformidade 
com a cultura de empresa, conduz a esta opção de recurso a formadores ou especialistas 

internos, tal como observámos na empresa (Quadro 27). 
 

Quadro 27: Acção de Formação sobre Branqueamento de Capitais (Observação) 

 
 
 

 
 

 
Fonte: Observação no terreno dia 18-12-2008 (Doc. OBSALZ11 no Apêndice 5) 

                                                                                                                                               
tecnológica. Concebe, constrói e negoceia o plano de formação tendo em consideração aspectos humanos, financeiros, jurídicos, 

organizacionais e pedagógicos. Acompanha a realização das acções e avalia os efeitos do investimento em formação. Gere as 
relações com os parceiros profissionais e institucionais da formação”. 

- Em muitas empresas esta formação seria substituída pelo envio de documentação e legislação aos destinatários. A 
lei refere que as empresas do sector devem fazer formação sobre este tema  mas não refere como. 
- Trata-se de uma acção de carácter preventivo, pró-activo e que envolve todos os destinatários que acorrem através 

de convocatória previamente enviada. 
- O facto de a formação ser dada por jurista e não por alguém que é da área da formação, que quaisquer questões 
sejam esclarecidas a partir das experiencias e factos recorrentes das várias áreas. 
- A “formadora” trata de  adequar a sessão ao grupo sendo que em alguns a duração é superior  e recorre a 

simulações através de roll-playing. 
- Envolve outras áreas da empresa relacionadas com o problema. 
- Nesta fase, o deptº Jurídico da empresa já recebeu várias informações no sentido de pedir ajuda e informar acerca de 

eventuais situações de BC. 
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A saída de uma nova legislação sobre sinistros, por exemplo, motivou nos anos de 2008 
e 2009 à realização de acções de formação para todos os trabalhadores das áreas 

comerciais sobre as alterações nos produtos e sistemas, com a formação a ser da 
responsabilidade do departamento jurídico da empresa.  
Na formação sobre a gestão de reclamações, que foi realizada também nestes anos, o 

departamento de Qualidade foi chamado a intervir activamente na organização e na 
dinamização das sessões, dado que detém e trata toda a informação nesta matéria. Um 

técnico da “gestão administrativa de carteira”, foi chamado a participar nesta acção 
porque detinha toda aquela área no que respeita a reclamações escritas dos clientes 
relativamente à parte de produção.  

 
Nos casos da formação que é desenvolvida por imperativos legais, como foi o caso da 

acção de “branqueamento de capitais” dirigida a um grupo abrangente de trabalhadores, 
durante o ano de 2008, foi desenvolvida, organizada e assegurada pelo departamento 
jurídico. 

 
A formação encontra-se, como vimos, delegada nas várias direcções e, na perspectiva 

de um responsável pela área de PDO, é desejável que tal aconteça, assumindo a 
perspectiva explícita na política de formação em que as chefias são consideradas um 
vector de formação e com a responsabilidade directa na formação dos seus 

trabalhadores: 
 
 E isso é essencial e de facto, muitas formações são responsabilidade das próprias chefia s. Para além disso, de facto, as 
 chefias têm que assumir a formação, seja ela qual for, também como uma responsabilidade sua. O papel deles na 
 formação dos seus colaboradores quer seja feita por eles em determinadas áreas específicas, quer seja noutra área em 

 que seja necessário a pessoa ter formação, é responsabilidade da chefia. Obviamente, o nosso papel também existe . 

 (FALZ09) 

 
O plano de acção de cada curso é elaborado entre as direcções que detêm os 
especialistas internos e e a área de DP/PDO. O papel da área de PDO, é pois, o de 

organizar os recursos, o de trabalhar ao lado dos especialistas na organização dos dados 
de partida, na estruturação da informação e no planeamento da própria acção.  

 
A direcção de Marketing e Vendas, ao nível de desenvolvimento das acções que visam 
o conhecimento do produto, é uma excepção. Mais do que colaborar ou intervir, tem a 

seu cargo a responsabilidade de toda a formação de todos os trabalhadores das áreas 
comerciais, por ser o departamento que é responsável pelo desenvolvimento desses 

novos produtos. Tal pressupõe, como conta um entrevistado com responsabilidades 
nesta direcção, que toda a concepção, preparação, promoção, organização e execução 
das acções, são da sua única responsabilidade, não assumindo a PDO aqui qualquer 

interferência. 
 

Sentindo tão bem as necessidades como nós as sentimos - estamos aqui muito próximos da realidade, pouco sentido 
faria ir comprar fora, a uns recursos humanos que, por muito bem-intencionados, orçamentados e alicerçados, que 
estejam – falei em orçamento, pensei logo em alicerce – a única coisa que poderia fazer era apresentar-nos um 

fornecedor, out-sourcing de formação que depois vinha customizar connosco. (DALZ01) 
 
 

O mesmo entrevistado, justifica ainda a necessidade de todo o processo ficar a seu 

cargo, pelo facto de assim poderem desenvolver todo o ciclo formativo em 
conformidade com o que se passa na realidade de trabalho.  
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Uma das razões é porque somos nós directamente no terreno que nos apercebemos das lacunas. (DALZ01) 

 
Os formadores são, neste caso, técnicos internamente designados “dinamizadores” que 

se deslocam às unidades de venda dos produtos e, no âmbito do seu trabalho, fazem um 
acompanhamento dos profissionais, sendo que se apercebem das lacunas e das 
necessidades existentes, como um deles refere: 
 

 
Como aqui há uma figura mista entre formador e técnico comercial que assiste cada uma destas zonas, simultaneamente 

nós recebemos questões que têm a ver com a acção de formação em si, mas também com o dia-a-dia. (FALZ06) 

 
A execução da formação contínua, particularmente para a formação de produtos, recorre 
também a um processo em cascata, em que a formação é transmitida dos níveis 

hierárquicos mais elevados aos mais baixos: 
 
Nós vamos formar este nível de profissionais e depois cada um de per si, tem os seus 25 ou 30 com os seus vendedores 

com os seus agentes e eles é que têm de se ocupar das suas acções de formação. (DALZ01) 

4.3. Execução da formação 

A Execução Física e Financeira visa disponibilizar os principais indicadores da 
execução acumulada desde o início do ano. Estes dados permitem o confronto da 

execução acumulada até ao final desse ano com os objectivos a atingir até ao final do 
ano, traduzidos nas metas determinadas pela empresa. A informação encontra-se 

organizada pelos principais indicadores (nº de acções, volume, tipo de formação), e 
pelas intervenções que não estavam definidas em Plano de formação . Com o objectivo 
de facilitar o acompanhamento da actividade e destes indicadores, apresenta-se uma 

comparação temporal da execução física e financeira global.  

4.3.1. A execução física 

Relativamente à execução física, os dados utilizados provêm quer do Balanço Social, 
quer de uma série de indicadores internos que são tratados na Direcção de Pessoas.  A 

norma processual nº 11/2004 que tem o objectivo de definir a metodologia para o 
processo de Gestão da Formação, assegura, entre outros aspectos a que aludimos 
anteriormente, que “são mantidos registos da formação”. A mesma norma define o 

número de horas de formação realizada, o número de participantes e o número médio 
de horas de formação/ colaborador, como sendo os indicadores de gestão que tanto 

englobam a formação que inicialmente estava planeada no Plano de formação, como a 
formação não planeada, a que é referente às acções não previstas mas para as quais 
existe uma previsão orçamental.  

Para além destes indicadores, utilizar-se-ão o número de acções internas e externas, e a 
duração das acções, porquanto representam uma opção da empresa quanto ao tipo de 
formação e aposta de formadores. 

Dispondo destes dados, na análise a realizar sobre a formação efectivamente realizada, 

deveria ter-se em conta o volume de horas34 de formação. Este dado permitiria obter 
uma informação mais completa e real o que só é possível quando se dispõe do número 

de participantes em cada acção (dado não disponível na empresa).  

                                                 
34

 Somatório das horas a frequentar/frequentadas, por acção, por todos os formandos. 
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A execução física considerada contempla a formação realizada em contexto formal de 

sala e a distância. Outras acções há que não são aqui consideradas dado que, conforme 
referido anteriormente, os dados da execução que a empresa considera não contemplam 

toda a formação efectivamente realizada. Não contemplam a formação realizada em 
contexto de trabalho, como é o caso dos trabalhadores que cumprem o seu processo de 
integração com formação no posto de trabalho, a que anteriormente aludimos. Também 

não se contemplam algumas acções de formação externas cuja frequência é autorizada 
ao nível das Direcções e a informação sobre muitas delas, não é do conhecimento da 

Direcção de Pessoas, logo, não é contabilizada nos totais de formação realizada. Se 
estas acções são do conhecimento da Direcção de Pessoas, os dados englobam a 
formação que ocorre de forma pontual em empresas no exterior. 

Atendendo, então, aos dados que a empresa considera, o Gráfico 12 ilustra o número de 
horas de formação realizada e o número de participantes em cada ano. Conforme se 
observa, a execução da formação tem decorrido de forma inconstante. Ao longo dos 

anos de 2006, 2007 e 2008, o número de trabalhadores veio a reduzir, e em 2007, o 
número de horas de formação aumentou. Comparando com 2006, verifica-se em 2007, 

menos 9% de trabalhadores, e menos 18% de participantes, o que significa que houve 
uma redução de participantes em formação. Já em número de horas, esta tendência 
inverte-se e regista-se um aumento de 70% no número de horas de formação. 2007 foi o  

ano que registou maior número de horas de formação devido a acções que no âmbito de 
nova legislação houve que promover de forma transversal, para os trabalhadores das 

áreas comercial e vendas e também à aposta na formação da área comportamental para 
chefias. 

Gráfico 12: Evolução do Nº total de Participantes e  Nº Horas de formação 

 
Fonte: Documento “Participações e Horas” da Direcção de Pessoas 

Os indicadores taxa de cobertura de formação (apresentado no ponto relativo aos 
Destinatários) e número de horas de formação por trabalhador ajudam a clarificar o 
esforço que a empresa tem feito em formação. No entanto, se aqui o objectivo é 
conhecer a execução física, não se trata de analisar a cobertura em cada grupo 

profissional, mas sim, a cobertura total dos participantes pelos trabalhadores, em cada 
ano. 2006 é o ano em que se regista uma taxa de cobertura mais elevada, significando 

que destes 3 anos, 2006 foi o ano em que ou mais trabalhadores participaram em 
formação ou, poderá também significar que os mesmos trabalhadores participaram mais 
frequentemente em formação. 

Nos anos seguintes, a redução do número de trabalhadores foi acompanhada por uma 

redução do número de participantes em que a taxa de cobertura foi, igualmente, mais 
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reduzida. Tal significa que as oportunidades de acesso dos trabalhadores à formação 

têm vindo a reduzir (Quadro 28). 

Quadro 28:  Taxa de Cobertura anual em formação 

 

 

 
Fonte: Balanços Sociais e Documento “Participações e Horas da Direcção de Pessoas 

Considerando, no entanto, o número de horas de formação por trabalhador, tal como se 
observa no Quadro 29, em 2007, registaram-se mais horas de formação por trabalhador 

e, em 2008 que registou mais participantes em formação, foi, contudo, um ano em que o 
número de horas por trabalhador reduziu para 44 horas. 

Quadro 29: Nº Horas de formação por trabalhador
35

 

 
Fonte: Balanços Sociais e Documento “Participações e Horas da Direcção de Pessoas 

2006 foi, assim, um ano em que embora tivesse sido mais reduzido o número médio de 
horas de formação por trabalhador, houve mais oportunidades de participar em 
formação, em que, em média, cada trabalhador teve 3,41 acessos à formação. 2007 e 
2008 foram anos que apesar de registarem maior número de horas de formação por 

trabalhador, não apresentaram uma taxa de cobertura mais elevada, pelo facto de terem  
tido menos participantes, relativamente ao número de trabalhadores.  

O Gráfico 13 apresenta o total de acções realizadas nos 3 anos em análise. Em cada ano, 

as acções externas foram sempre em número muito superior às acções internas (63% em 
2008, 79% em 2007 e 61% em 2006).  

Gráfico 13: Nº total de acções internas e externas 

 
Fonte: RH, Indicadores de Dezembro  

No plano de formação, a lista de cursos encontra-se organizada nas áreas de formação: 
Comportamental, Planeamento & Finanças, Inserção Organizacional, Línguas, 
Técnica, Internacional, e Outros Cursos. Em 2008 eram 34 os cursos previstos num 

total de 99 acções. Seria interessante agora poder comparar com o plano efectivamente 

                                                 
35

 O número de horas de formação/ trabalhador foi calculado a partir do tot al de horas anual (Quadro “Formação Realizada  por 
Área de Formação) dividido pelo nº total de trabalhadores do mesmo ano. 

 

  2006 2007 2008 

Trabalhadores 723 Tx Cobertura 659 Tx Cobertura 623 Tx Cobertura 

Participantes 2467 341% 2032 308% 1871 300% 

  2006 2007 2008 

Trabalhadores 723 Hrs/ Trabalhador 659 Hrs/ Trabalhador 623 Hrs/ Trabalhador 

Horas de Formação 21579 30 37192 56 27205 44 
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executado, no entanto, dado não nos terem sido disponibilizados esses dados, por parte 

da empresa, tal análise comparativa não será possível.  

A área de formação comportamental, nomeadamente ao nível das competências ditas 
generalistas, é directamente organizada pela estrutura tradicional da área de PDO.  

Em 2007 e 2008 a empresa apostou fortemente na formação nesta área com o objectivo 
de elevar as competências de liderança por parte as chefias. Em 2007, os cursos de 

Coaching para chefias e de Gestão de Equipas, abordaram diferentes temáticas, desde a 
comunicação e gestão dos comportamentos, ao desenvolvimento de competências de 
feed-back sobre o desempenho e, um programa de coaching em que foram trabalhados 

os estilos de liderança e a sua adequação ao nível de desenvolvimento de cada 
trabalhador. 

Quanto à duração das acções, e de acordo com a informação constante nos balanços 
sociais, nos três anos analisados e para a quase totalidade da formação realizada, as 
acções têm uma duração que se situa abaixo das 100 horas (Gráfico 14). As excepções 
são, em 2008 para as 139 (22%) acções externas que tiveram uma duração entre 100h e  

249 horas de duração. 

Gráfico 14: Evolução do nº de acções por escalões de duração 

 
Fonte: Balanços Sociais 

 

Quanto à formação a distância, alguns cursos são realizados em e-learning e a maior 
parte em modelo misto (também conhecido como b-learning). Em 2007 não se realizou 

nenhuma formação em e-learning e em 2008 do total de 9839 horas de formação a 
distância, apenas 1% decorreu em e-learning. Tratou-se do curso da Diversidade em 
que cada pessoa realiza o curso sem ter a possibilidade (ou a necessidade) de recorrer a 

um tutor. O restante, em b-learning, foi o que representa o Gráfico 15. Com um total de 
9721 horas de formação e 136 participantes, em 2008, nos cursos de Inglês e Formação 

Pedagógica de Formadores. Em 207, para além destes 2 cursos, houve também o curso 
de Gestão do tempo, no total frequentados por 197 participantes. 
 

Gráfico 15: Formação executada em B-Learning 

   
Fonte: Dados 2007-2008 fornecidos por DP/ PDO 
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Para assegurar a formação contínua e também a de integração na empresa, participam as 
duas áreas envolvidas na organização da formação: a área de Marketing e Vendas e a 

área de formação propriamente dita, integrada na direcção de Pessoas/PDO. Pode 
acontecer que a formação seja organizada e decorra inteiramente sem o apoio ou mesmo 
conhecimento da área de PDO. A esta direcção cabe toda a formação de tipo 

comportamental. À Área de Marketing e Vendas cabem essencialmente as acções de 
domínio comercial, de conhecimento dos produtos e serviços da companhia, que se 

destinam aos comerciais.  

4.3.2. A execução financeira 

A questão dos custos da formação está presente de forma constante nos documentos de 
formação. A própria política de formação aborda o tema das “despesas em formação”, 

remetendo para uma norma interna, e existe informação sobre as ajudas de custos e 
despesas de serviço no portal do colaborador na Intranet. O plano de formação contém 
uma coluna de custos para cada uma das acções a realizar. 

De acordo com os dados do Balanço Social e para um total de 723 trabalhadores em 

2006 e de 659 trabalhadores em 2007, os custos totais de formação ascenderam em 
2006 a 636874 Eur., no ano de 2007 perfizeram um total de 562927 Eur. e, no ano de 

2008, 312668 Eur. para os 623 trabalhadores (Gráfico 16). No último ano os custos com 
as acções internas representaram 4% e com as acções externas, 96% dos custos totais de 
formação. Em todos os anos a formação externa tem um peso muito superior ao da 

formação realizada internamente.  

Gráfico 16: Custos de formação 

 
Fonte: Balanços Sociais 

A prová-lo está o peso da formação externa, em 2006, em que os custos de formação 
externa representaram 69% dos custos totais de formação desse ano; no ano de 2007, os 

custos com as acções externas representaram 89% e, no ano de 2008, os 299810 Eur. 
com a formação externa, representaram 96% dos custos de formação. 

Relativamente aos custos anuais de formação por trabalhador, como se observa no 

Gráfico 17, eles foram mais elevados em 2007 devido ao facto de se ter realizado mais 
formação nesse ano. Em 2008, o custo de formação situava-se no valor mais baixo dos 
últimos anos. 
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Gráfico 17: Custo médio por trabalhador (Eur.) 

 
Fonte: RH Indicadores Dezembro 2008 

Quanto à taxa de execução da formação, verifica-se que também em 2008 ela será mais 
reduzida. Os dados do Quadro 30 relativos a este ano contemplam os dados até 
Novembro, prevendo-se que não chegue a 100% no final do ano. 

                 Quadro 30: Custo médio por trabalhador (Eur.) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

Execução Orçamental 94% 98% 98% 100% 61% 

                      Fonte: RH Indicadores Dezembro 2008 

Relativamente à distribuição dos custos por tipo de formação, o Quadro 31 permite 
analisar que em 2008, o maior gasto em formação vai para a formação de Inglês, 
seguida da formação da área comportamental.  

Quadro 31: Distribuição dos custos por tipo de formação (em milhares de Eur.) 

  2006 % 2007 % 2008 % 

Técnica Interna 5.056 0,79% 4.011 0,66% 12.019 3,84% 

Comportamental 116.047 18,22% 239.703 39,30% 59.958 19,18% 

Comercial 928 0,15% 519 0,09% 226 0,07% 

Projectos  40.697 6,39% 519 0,09% 11.794 3,77% 

Novas Tecnologias 31.392 4,93% 32.819 5,38% 19.243 6,15% 

Inglês 51.461 8,08% 131.006 21,48% 83.009 26,55% 

Integração/Estágios 81.532 12,80% 60.640 9,94% 838 0,27% 

Pós-Graduações 30.195 4,74% 24.086 3,95% 46.954 15,02% 

Técnica Externa 33.847 5,31% 21.053 3,45% 11.427 3,65% 

Estrangeiro 110.641 17,37% 57.094 9,36% 34.715 11,10% 

Diversos 135.079 21,21% 38.470 6,31% 32.483 10,39% 

  636.874 100,00% 609.921 100,00% 312.668 100,00% 

 
Fonte: RH Indicadores Dezembro 2008 

A área de formação Comportamental é aquela que de forma mais constante, representa 
investimentos mais elevados. De acordo com a informação disponibilizada pelos 
indicadores de RH, em 2006, 21% dos custos foram gastos em Cursos Externos, 18% 
nos cursos da área Comportamental e 17% em acções no Estrangeiro. Em 2007, é 

também a área Comportamental a que mais custou à empresa, com 39% do total dos 
custos de formação por via do grande investimento que a empresa fez na formação das 

chefias. A Formação em Inglês surge em 2º lugar, muito distante das seguintes, 
representando 21% do total dos custos em formação. No ano de 2008, é a formação de 
Inglês aquela que mais custos absorve, com 27%, seguida da Comportamental com 19% 

dos custos totais em formação. A formação Pós-Graduada encontra-se em 3ª lugar, 
representando 15% do total dos custos de formação. 
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A empresa não tem por prática a submissão de projectos de formação co-financiada pelo 

que todos os custos decorrem do orçamento anual da empresa.  

4.4. O acompanhamento e a avaliação da formação 

A importância da avaliação da formação nas organizações tem s ido demonstrada por 
muitos autores (Goldstein, 1993; Holton, 1996; Swanson & Holton, 1999). Para analisar 

as práticas de acompanhamento e avaliação da formação, ter-se-ão em conta as 
perspectivas de Barbier (1990) e Meignant (1999) como autores de referência no campo 

da educação e da formação, mas também os modelos de  Kirkpatrick (1998), de Holton 
(1996) e de Swanson & Holton (1999), que são autores com modelos de referência ao 
nível das organizações. 

Barbier (1990) considera dois tipos funcionais de avaliação: A avaliação dos agentes e a 

avaliação das acções. A primeira refere-se aos avaliadores e avaliados e agrupa todas as 
formas de exame, de notação ou de avaliação das aptidões. Comporta os dispositivos de 

desencadeamento de condutas (através de provas), e os dispositivos de observação em 
situação (os comportamentos reais observáveis). A avaliação das acções agrupa todas as 
formas de avaliação do trabalho, dos métodos das actividades dos dispositivos e dos 

sistemas. Comporta uma avaliação interna (efectuada relativamente aos objectivos 
fixados no interior da própria acção de formação) e avaliação externa (efectuada tendo 

em conta os objectivos económico-sociais ou profissionais que justifiquem a acção em 
si).  

Para o meio empresarial, Barbier (1990:180) propõe-nos, três níveis de avaliação: um 

nível de avaliação puramente interno que avaliaria os objectivos precisos da acção e as 
capacidades a adquirir. Este nível tem em conta as modificações de comportamentos 
observados durante a formação. Trata-se de uma “avaliação imediata”, “intra-

formativa” ou “a quente” por se efectuar durante a formação. Em seguida, um primeiro 
nível de avaliação externa, em relação aos objectivos de mudança das pessoas, com 
ligação directa com as capacidades aplicadas pelos indivíduos no seu trabalho. É o nível 

que avalia a “transferência de capacidades” pelo que tem em conta as modificações de 
comportamento do homem observadas em situação real de trabalho. Designa-se também 

de “avaliação-impacto no terreno” ou “avaliação a frio” porque os lugares e os tempos 
desta avaliação não são os da formação. Um segundo nível de avaliação externa, refere-
se aos objectivos de funcionamento e de desenvolvimento da organização para a qual se 

introduz a formação. Este nível avalia não os objectivos de transformação dos 
indivíduos, mas os objectivos gerias de mudança na organização. É um nível que tem 

em conta os “efeitos da formação sobre o funcionamento geral da empresa” e que 
permite avaliar o investimento ou a rentabilidade da formação, na empresa. 

O modelo de Meignant (1999) sugere 4 níveis de avaliação: O nível 1 corresponde à 

“avaliação da satisfação” e visa conhecer a opinião a quente dos participantes sobre a 
formação. O nível 2 corresponde à “avaliação pedagógica” e visa perceber se os 
formandos adquiriram os conhecimentos e os saber-fazer previstos. O nível 3 

corresponde à “avaliação da transferência para as situações de trabalho”. Visa 
compreender se os formandos aplicam o que aprenderam. O nível 4 corresponde à 

“avaliação dos efeitos da formação” e visa compreender se a formação permitiu atingir 
os objectivos individuais e colectivos fixados.  
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Kirkpatrick (1998) apresenta uma taxonomia em que prevê 4 níveis de avaliação 36. O 

estádio 1 corresponde à avaliação efectuada imediatamente após a acção de formação e 
enfatiza a opinião dos participantes sobre a acção e o material apresentado. É neste tipo 

de avaliação que, normalmente, se solicita aos participantes comentários sobre a 
formação. No estádio 2, através de um teste ou de observação mede-se se os 
participantes aprenderam através do material da formação. Muitas vezes, existe um 

grupo de controlo que não teve formação e usa-se para fazer comparações com o grupo 
de formandos. No estádio 3, mede-se a mudança de comportamento dos participantes 

como resultado da formação. No estádio 4, medem-se os resultados e o impacto da 
formação na organização. Neste modelo, à medida que se avança nos níveis de 
avaliação, aumenta a objectividade dos dados e obtêm-se resultados mais importantes 

para a empresa. 

4.4.1. Procedimentos e práticas de controlo das diversas fases da avaliação  

Tendo em conta os modelos anteriormente citados (Kirkpatrick, Meignant), os dados 
recolhidos na empresa revelam que existe a intenção de um controlo sistemático da 

formação realizada, através de instrumentos de avaliação da formação. A norma 
processual nº 11/2004 tem como objectivo definir a metodologia para o processo de 

Gestão da Formação, de forma a assegurar, entre outros, que “a eficácia das acções de 
formação promovidas, é avaliada”37. 

Referindo-se à avaliação da reacção por parte dos participantes, a norma define que 
deve existir uma avaliação das acções de formação  “pelos formandos, utilizando o 

“questionário de avaliação da acção de formação”. O questionário “avaliação da acção 
de formação” contém um conjunto de itens habituais38 a avaliar e ainda algumas 

perguntas abertas como sejam “os pontos fortes desta acção” e “os pontos a melhorar”.  

A norma refere, igualmente, para a etapa seguinte, uma “avaliação da eficácia” que 
define como “contributo para o desempenho da função e/ou melhoria de competências 
pelo formando e chefia directa, até 1 ano após a realização da formação ”. Os 

procedimentos desta prática são um questionário39, normalmente enviado por e-mail que 
procede da pessoa responsável pela área de PDO/ Formação e que se dirige ora aos 

participantes de acções já realizadas ora aos seus superiores hierárquicos.  

Embora nos documentos internos não existam outras referências a outros níveis ou 
instrumentos de avaliação, eles puderam ser encontrados. Para além destes dois 

anteriormente referidos, uma avaliação das aprendizagens, ao “nível dos 

                                                 
36

 No modelo de Kirkpatrick dos 4 estádios, cada estádio de avaliação sucessiva constrói-se na informação proveniente do anterior 
estádio. A formação deve iniciar-se  no estádio 1 e ir avançando ate ao 4. Cada estádio mais avançado representa mais precisão na 

medida da efectividade da formação e requer ao mesmo tempo, mais rigor e análise no tempo. 
 
37

 Ver no ponto 3.3. Figura com “Fluxograma da formação”. 
38

 Expectativas, dinamismo, formador, material/ equipamento, conteúdos, interesse, duração, e satisfação, numa escala de 6, entre 

“muito insatisfeito” e “muito satisfeito”. 
39

 O e-mail que contém o questionário refere o seguinte (exº mail enviado em 7/9/2009): “Agradecemos que efectue a Avaliação da 
Eficácia da Acção de Formação – Formación y pruebas CFM Investments – Iberian Project, frequentada em Maio 2009 pelo seu 
colaborador (nome e apelido), Com esta avaliação pretende-se saber a sua opinião sobre o impacto que esta formação teve na 

resposta às suas necessidades. Este processo suporta a análise da eficácia e do retorno do investimento que a Allianz Portugal faz na 
formação e desenvolvimento dos seus colaboradores. Salientamos, pois, que as suas respostas serão apenas usadas com este fim. De 
forma a planear futuras acções de formação, agradecemos que responsa à seguinte questão: em que medida o seu colaborador aplica 

os conhecimentos/ competências obtidos nesta acção de formação?”. As respostas devem ser dadas entre uma escla de 1 a 4 em que 
1 corresponde a muito pouco e 4 a muito. 
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conhecimentos” foi observada numa acção de formação sobre Branqueamento de 

Capitais (Quadro 32). 

Quadro 32: Avaliação de conhecimentos da acção de formação Branqueamento de Capitais (Análise documental) 

 

 
 

 
 
 

Fonte: Análise crítica aos documentos (Doc. DOCALZ03 no Apêndice 6) 

 
Quando questionados sobre este facto, os responsáveis de formação confirmaram que a 

avaliação de conhecimentos posterior à acção de formação não é uma prática 
sistemática ou que ocorra em todas as acções. Apenas se realiza pontualmente, 

dependendo dos conteúdos e objectivos da acção. Nas acções que ocorrem no âmbito da 
formação técnica, de produto e comportamental, a avaliação situa-se ao nível da 
reacção, em que se mede o nível de satisfação dos participantes nas acções de formação.  

 
A avaliação do impacto da formação ocorre, ainda que não com a intenção expressa de 

avaliação da formação. Nos casos em que se realizam acções com o intuito de resolver 
problemas ao nível dos resultados das vendas, ou dos índices de satisfação dos clientes, 
por exemplo, os directores das áreas, na lógica do seguimento dos planos de acção, 

procedem à análise dos indicadores, com o objectivo primeiro de analisar os resultados 
das suas áreas. Tendo ocorrido formação, e quando questionados sobre os resultados ao 

nível do trabalho e da organização, as respostas, como veremos, centram-se na relação 
dos resultados com a formação realizada. Todavia, a prática de uma avaliação 
processual a incidir nos resultados da formação e no seu impacto à escala da 

organização, como seriam os resultados das vendas ou da satisfação dos clientes, não 
está formalizada nesta empresa.  

É de relevar o facto de, do documento “plano de formação” (construído sob a forma de 
uma tabela de várias páginas), constar uma coluna designada “avaliação da eficácia” 
onde, para cada curso que integra o plano, está descrita a forma de avaliar ou os 
indicadores da eficácia da formação. No caso do plano de formação de 2008 e do total 

de 29 cursos distintos, 23 prevêem que esta avaliação se faça através do “questionário a 
ser preenchido pelos responsáveis directos de cada colaborador e/ou pelo próprio 

colaborador”. Os restantes cursos, propõem outros indicadores e medidas como sejam, 
para o curso de formação de formadores, “os resultados dos questionários da avaliação 
da reacção dos participantes” dos quais estes agora formandos virão a ser formadores; 

para o curso de Inglês, a avaliação da eficácia medir-se-á através da “evolução ao longo 
dos níveis superiores e dos testes de conhecimentos”. A avaliação da eficácia, parece 

corresponder, assim, a formas de medição da capacidade de a formação produzir os 
efeitos desejados. Essas formas podem passar apenas pela recolha da opinião das 
chefias e dos participantes, na resposta que dão, depois de uns meses de finda a 

formação. 

 

 

O documento distribuído aos participantes no final da acção, tem folha de rosto com o nome de cada participante, a 

designação da acção, a data e horário. Tem indicação para devolver à formadora até 4 dias depois da formação. 

Existem no seu interior 4 exercícios a serem respondidos com respostas de escolha múltipla ou do tipo V/F. 

O teste foi produzido pela “formadora” do Dept º Jurídico, mas com base nos suportes e informação que procedem do 

ISP. 
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4.4.2. Análise dos resultados da formação 

Quanto aos dados quantitativos da formação, existe um registo e controlo que é enviado 
anualmente para todas as direcções. Este registo contempla quer as acções (número e 
tipo) que são organizadas pelo PDO, quer as acções realizadas no exterior, cuja 

informação vai chegando por via das várias direcções. A informação constante não será 
representativa de toda a formação realizada na empresa, na medida em que as direcções 

não enviam todos os dados de formação realizada no exterior ou sob sua 
responsabilidade, e porque existem eventos de formação cujas direcções não os 
consideram como tal. 

Os resultados quantitativos da “avaliação da eficácia” dos cursos de 2008, 

correspondem a um número entre a escala de 1 a 4, no Gráfico 18. De um total de 1340 
respondentes participantes e 1341 respondentes responsáveis, é possível verificar que as 

opiniões de uns e de outros sobre a “eficácia” da formação, é muito similar, sendo que 
em algumas áreas de formação (Comportamental, Planeamento e Finanças) os 
participantes foram mais optimistas e noutras, (Diversos cursos, Técnica/ Comercial, 

Informática) as chefias foram mais optimistas. 

Gráfico 18: “Resultados da Avaliação da Eficácia” 

 
Fonte: DP/ PDO - “Resultados da Avaliação da Eficácia” 

A “avaliação da eficácia”, é um conceito e uma prática muito recente na empresa, tal 
como hoje se realiza. Anteriormente, utilizava-se um questionário para os (ex) 

participantes em acções de formação e só desde o ano de 2008 passou a implicar as 
chefias nas respostas ao mesmo questionário.  Como refere um entrevistado com 

responsabilidades ao nível da formação: 

 É um pequenino questionário que tem implicado apenas os participantes mas que agora, a partir deste mês, passará a 

 implicar também os responsáveis. Para uma melhor avaliação. (FALZ06) 

Talvez por ser recente e não se encontrar consolidada esta prática de avaliação, é notória 
a utilização de diferentes conceitos. Os temos “avaliação da eficácia” e “ avaliação do 

impacto” são usados, pelo mesmo entrevistado, de modo indiscriminado:  

 Numa perspectiva mais processual e do que interessa para a empresa em termos de resultados de negócio, é ma is 
 importante fazermos uma avaliação do impacto que essa formação teve na função das pessoas e na sua produtividade e 
 nas suas competências. Em que medida é que foi uma mais-valia para aumentarem as suas competências e assim 

 poderem desenvolver a empresa. Daí eu ter falado logo na avaliação da eficácia. (FALZ06) 

Um outro entrevistado, com cargo de direcção, reportando-se à “avaliação da eficácia” 
utiliza igualmente o termo “impacto”, quando pretende referir-se aos resultados da 
formação no desempenho dos participantes: 
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Temos algum tempo para observar no desempenho qual é o impacto dessa formação. Após a formação devemos propor, o mais 
imediatamente possível, um projecto ou tarefa que permita verificar os conhecimentos ou o domínio da ferramenta, até para 

entusiasmar a pessoa e ver logo, quais os resultados dessa formação . (DALZ12) 

 
Apesar de alguns entrevistados se referirem à “avaliação da eficácia”, e tendo em conta 

a metodologia e instrumentos que são usados, as evidências empíricas não são 
suficientes para se poder confirmar uma aplicação sistemática de avaliação nos seus 
termos conceptuais e metodológicos. Para avaliar a “eficácia da formação”, é utilizado 

apenas um inquérito em que, directamente, é perguntado ao (ex-) participante se 
considerou eficaz ou não considerou eficaz a formação. O mesmo questionário, a 

mesma pergunta, é formulada junto das chefias. Parece, pois, tratar-se de um uso 
abusivo da palavra e do conceito de “avaliação da eficácia”.  
 

Das evidências empíricas, foi, no entanto, possível verificar que em cursos realizados 
com as outras direcções da empresa, se procede a um outro tipo de avaliação. Na 

medida em que se atende a indicadores com base em resultados objectivos, trata-se de 
uma avaliação “do impacto” ao nível da organização (seria o nível 4 da taxonomia de 
Kirkpatrick, 1998).  

Foi o caso de quando depois de uma acção de formação sobre atendimento telefónico 
para telefonistas, no projecto de 2007, se organizaram acções com cliente mistério que 

efectuava chamadas no sentido de avaliar a qualidade do atendimento. Pretendia-se, 
neste caso, estudar o grau de sucesso obtido na aplicação de conhecimentos existentes.  
Foi também o caso da formação realizada em 2008 com vista à melhoria dos resultados 

ao nível da gestão de reclamações. De acordo com os resultados publicados na revista 
interna Actuall RH (nº 1/2008), 6 meses após a formação onde se realizaram mais de 30 

sessões, de carácter comportamental, de gestão de reclamações e em que mais de 200 
trabalhadores participaram, o indicador de Qualidade (NPS), revelou que ao fim de 3 
meses de formação, as reclamações tinham diminuído 30%, tendo em comparação o 

mês correspondente no ano anterior.  
 

De acordo com a opinião de um director entrevistado que tem responsabilidades nesta 
área da Qualidade, os bons resultados deveram-se à formação.  

 
 Eu, concretamente para este caso, também tenho os próprios resultados do inquérito que tenho feito ao longo do ano. 
 Portanto, percebo perfeitamente que houve uma melhoria substancial e que deveu-se ao facto de ter havido formação. Aí 
 não tenho dúvidas nenhumas que sim. Depois há outra questão que é a avaliação dos próprios 

 formandos…(DALZ07) 

À luz da obra de Kirkpatrick (1998), para medir o impacto, têm que se utilizar dados 
objectivos, reveladores dos resultados das acções. O problema neste tipo de avaliação é 
que existe um complexo sistema de influências nos resultados da formação que têm de 

ser medidos quando se pretendem conhecer fielmente os resultados da formação 
(Holton, 1996). Nos dois casos referidos, os bons resultados são atribuídos à formação, 

e não se confrontam com outros dados que eventualmente tenham contribuído para tais 
resultados. 

No entanto, tal como pelo testemunho de alguns formadores da área de vendas e da 
formação de produtos, referindo-se aos impactos que a formação pode ter ao nível do 

volume de vendas, os resultados podem dever-se a outras medidas que não apenas a 
formação: 
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 O nosso director, após formação, desta situação, lança normalmente uma campanha e essa campanha traz pontos, o que 

 pode possibilitar a que os agentes vão a viagens e seminários, ficam muito empenhados por isso, pelo que saber medir o 

 que foi feito pela formação ou o que foi via campanha, não é possível medir isso . (FALZ10/11) 
 

Não obstante, e ainda que os resultados não se meçam com a intenção directa de avaliar 
a formação, mas sim os resultados com objectivos económicos e de desempenho das 

direcções, é notória a tendência para atribuir à formação os bons resultados ao nível do 
trabalho, sempre que os mesmos se verificam após a realização de uma acção de 
formação. Como se pode verificar pelo testemunho de dois directores: 

 
 Normalmente, existe a expectativa que o comportamento das vendas se altere após acções de formação e normalmente 
 temos meios de fazer isso, mas fazemo-lo não para medir ou aferir a qualidade da formação mas pela necessidade de 

 gerir. (DALZ01) 
 
 Para mim, é, sem dúvida nenhuma, aqui em termos de avaliação da eficácia, os valores que são apresentados 
 actualmente pelo cliente, é sem dúvida, a melhor forma de medir a eficácia da formação. Só que isto não se pode por a 

 todos os níveis, a todas as formações. (DALZ07) 
 
 Esta formação resultou, iniciou-se em Outubro de 2007 e terminou em Maio de 2008 e logo de imediato, no mês 

 seguinte  - é engraçado isto, no mês seguinte à formação, começou-se logo a sentir diferença. (DALZ07) 

 
Do ponto de vista do processo de avaliação da formação, é interessante que a empresa 
meça a satisfação dos clientes, ou, por exemplo, que compare os conhecimentos e a 

assessoria técnica, a prestação de um mediador antes e depois da formação. Nas 
entrevistas realizadas aos directores, aos participantes e às pessoas com 
responsabilidades ao nível da formação, existe uma satisfação geral com a formação da 

empresa e uma referência geral ao facto de a formação contribuir para a melhoria de 
processos de trabalho. No entanto, tal afirmação é baseada na percepção que têm acerca 

da formação e nem sempre com base em estudos sistemáticos de impacto ou resultados 
objectivos.  
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5. Reflexão final 

 

Analisando os resultados em função dos objectivos do estudo, importa discutir as 

políticas e práticas à luz dos tipos de formação identificados na fase exploratória da 
investigação. Analisar, por um lado, em que medida a formação realizada é estratégica, 
se articula com o trabalho e envolve os trabalhadores com vista ao desenvolvimento 

organizacional e, por outro lado, identificar nas políticas e práticas, as acções que 
promovem o desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores. À luz da obra de 

Soyer (2003), é ainda necessário entender em qual das duas grandes opções de formação 
a empresa se situa: se entende a formação como um instrumento de recursos humanos 
que visa o melhor funcionamento da empresa; ou se a entende como um instrumento do 

bom clima social podendo ser considerada uma “recompensa” ou uma “obra social”.  
 

A investigação na Allianz iniciou-se aquando do estudo exploratório em que se 
entrevistou o responsável pela área de Formação que na empresa tem a designação de 
Planeamento e Desenvolvimento Organizacional. Essa entrevista revestiu-se de todo o 

interesse porquanto marcou o início do contacto com a empresa e possibilitou a recolha 
de informação com uma vasta abrangência sobre práticas de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores. Trata-se de uma empresa que aposta numa 
multiplicidade de práticas e actividades que ao serem participativas, estimulam os 
valores da empresa, o envolvimento e o desenvolvimento dos trabalhadores. Para além 

das acções de formação propriamente ditas, assiste-se à “inserção social da formação e à 
valorização de processos de natureza informal” (Canário, 2003b) em que um conjunto 

de actividades e de práticas imersas nas unidades de trabalho e promovidas por áreas da 
empresa, saem fora do âmbito do trabalho directo de uma direcção de recursos 
humanos.  

 
Políticas de formação e desenvolvimento 

Pela cultura instituída (baseada no Gung Ho!40) e pelo tipo de acções que são 
promovidas (mobilidade interna, alguns conteúdos de formação on-line, por exemplo), 
pode-se inferir que as preocupações da empresa com a formação e desenvolvimento dos 

seus trabalhadores, ultrapassam as meras competências técnicas, específicas do trabalho 
que cada um realiza. Promovem-se actividades e estratégias (grupo de teatro, formação 

a voluntários sobre técnicas de animar crianças,…), com o propósito de desenvolver as 
competências comportamentais e de relação, ou a responsabilidade social.  
 

Na sua estrutura, a área de Formação da empresa, encontra-se inserida na área de 
Planeamento e Desenvolvimento Organizacional (PDO). Tal remete para o facto de que 

a Formação é uma das actividades do desenvolvimento organizacional, logo, não apenas 
dos trabalhadores considerados individualmente. A formação dos trabalhadores insere-
se nas políticas e práticas de desenvolvimento dos colectivos de trabalho e da 

organização como um todo. De acordo com a norma interna que define as funções e 
competências das áreas da Direcção de Pessoas, as funções da área de PDO que têm a 

ver directamente com o que é internamente considerado “formação”, estão o 
desenvolvimento dos planos adequados às necessidades internas de desenvolvimento de 
competências, mas também de desenvolvimento de planos de carreira.  

 

                                                 
40

 Gung Ho! Baseia-se numa expressão chinesa que tem o focos na partilha da informação, em valores e alinhamento dos objectivos 
das pessoas e da organização. 
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Nestes princípios, a empresa revela que a formação pode ser considerada “um processo 

de treino de natureza instrumental e adaptativa” (Canário, 2003a:130). na sua intenção 
de adequar a formação às necessidades de competências, contudo, revela, ao mesmo 

tempo, que a formação faz parte do desenvolvimento dos planos de carreira dos 
trabalhadores. Tal remete, desde logo, para a existência de planos de carreira, mas 
igualmente, para um suporte e acompanhamento que é promovido no sentido de que os 

trabalhadores se possam desenvolver, também através de formação.  
 

Na política de formação, a empresa mostra-se em diferentes situações preocupada com a 
valorização dos trabalhadores. É o caso da política de mobilidade interna em que se é 
verdade que interessa à empresa ter trabalhadores disponíveis para cobrir eventuais 

vagas, a empresa refere o interesse também do trabalhador na medida em que lhe 
permite enriquecer as capacidades e experiência mas também ir ao encontro das suas 

expectativas. O plano de formação tem em conta os objectivos e necessidades 
individuais, quer porque os trabalhadores participam na escolha dos cursos, embora 
depois tenham que sujeitar-se à aprovação superior, e porque tal está definido nos 

princípios da política e do plano de formação. A definição do plano de formação é, 
assim, um processo participado. 

 
Por outro lado, a empresa incita os trabalhadores à sua autoformação e a formarem-se 
ao longo da sua vida profissional e apoia-os nesse sentido. Apoia-os dando condições 

para que possam realizar os seus projectos pessoais e profissionais. Halbesleben & 

Rotondo (2007) sugerem relações significativas entre o apoio social e resultados ao nível 

do desempenho dos trabalhadores.  
 
Ainda no âmbito dos processos favorecedores de aprendizagem, a empresa promove a 

implicação das chefias, e particularmente, de especialistas internos na formação dos 
seus trabalhadores. Verifica-se, assim, a participação das chefias e dos líderes na 

organização de situações de aprendizagem dos trabalhadores, tal como tem vindo a ser 
sugerido para a construção de organizações aprendentes (Senge, 1990; Dixon, 1998).  
Na política de formação da empresa, está prevista a partilha de responsabilidades entre a 

Direcção de Pessoas e as restantes Direcções. Devem participar no diagnóstico, 
planeamento e avaliação da formação. Para tal, devem avaliar as necessidades de 

formação e fazer formação no local de trabalho, para além de deverem motivar para a 
formação permanente. De acordo com o “manual do colaborador”, as chefias devem 
estimular a aprendizagem no exercício da função e o seu enriquecimento.  

A formação no local de trabalho e a motivação para a formação permanente, tal como 
estimular a aprendizagem no exercício da função, são, de acordo com a política de 

formação, funções das direcções e chefias. Tais princípios remetem para o entendimento 
de que a formação não se circunscreve às situações formais de sala, e que a formação 
deve ser contínua, ocorrendo também por via do exercício do trabalho.  
 

Por isso, nesta pesquisa empírica, os responsáveis das direcções e departamentos foram 

entrevistados, não apenas pela sua opinião em relação à formação da empresa mas 
também por revelarem a sua percepção enquanto construtores de percursos formativos e 
também, em alguns casos, por serem formadores. Não sendo especialistas técnicos de 

formação, são especialistas nas questões técnicas, o que parece traduzir uma escolha da 
empresa em matéria da sua política de formação. Isto remete-nos ainda para uma 

questão dicotómica, interessante, que é perceber se, nas empresas, faz mais sentido que 
exista uma carteira de formadores profissionais que aprendem os vários temas para logo 
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serem formadores de várias temáticas ou se, ao contrário, devem ser os especialistas das 

matérias e da prática, a assegurar a formação. 
 

Oferta de formação 

Das funções da área de PDO fazem ainda parte a definição de conteúdos e acções de 
comunicação, informação e sensibilização para os trabalhadores. Tais designações 

revelam que a empresa para além da realização das acções de formação, está investida 
em outro tipo de acções destinadas aos trabalhadores. Pode, assim, inferir-se a 

“existência de laços entre a educação e o trabalho” (Rodrigues & Nóvoa, 2005). Estes 
autores (Ibid.) citam António Sérgio (p.7) que se referia à “educação profissional” para 
designar “uma educação geral, inteiramente diversa da educação técnica, no seu 

objectivo e nos seus métodos…não especializada, em que se toma como meio, como 
razão de ser da instrução, o exercício de uma actividade social: é uma educação por (e 

não para) actividades profissionais”.  
 
Todas as práticas identificadas e que se consideram no âmbito da aprendizagem 

informal e não formal, são praticamente invisíveis enquanto acções de formação ou de 
educação na medida em que não são apresentadas pela empresa como actividades de 

formação ou aprendizagem, e aos entrevistados falta igualmente consciência sobre os 
processos de aprendizagem nelas contidos. A maioria dos entrevistados ainda equaciona 
a aprendizagem com a educação formal e formação, e supõe que o trabalho e a 

aprendizagem são duas actividades completamente distintas que não se sobrepõem.  
 

Eraut (2004), no entanto, demonstrou que a maioria da aprendizagem ocorre no 
trabalho, em vez de fora do trabalho. A aprendizagem informal no ambiente de trabalho, 
por exemplo, através de interacções sociais, do apoio dos colegas, da mudança de 

turno, das reuniões de equipa, no desenvolvimento dos gestores e chefias encontra-se, 
como vimos, em ascensão (Marsick & Volpe, 1999, Enos et al, 2003). As organizações 

continuam a formação formal para desenvolver o conhecimento de gestão, mas 
começam a questionar a contribuição relativa da formação formal em relação à  
contribuição da aprendizagem informal para o desenvolvimento de habilidades de 

gestão (Enos et al, 2003). 
 

No desenvolvimento da formação, a empresa aposta, essencialmente, na formação em 
idiomas, em temas de saúde, cidadania e diversidade, e faz apelo à participação activa 
dos trabalhadores em projectos e iniciativas de desenvolvimento artístico e, enquanto 

cidadãos, em projectos e parcerias com instituições de carácter meritório. É, desde logo, 
de notar o facto de a empresa levar a cabo não apenas acções de formação mas também 

promover projectos e dinamizar actividades com vista à participação dos trabalhadores. 
Levando à participação activa dos trabalhadores enquanto pessoas, a empresa está a 
contribuir para elevar os seus níveis de desenvolvimento pessoal e de cidadania.  

 
Promoção do desenvolvimento pessoal e social 

Não são poucas as vezes em que com o objectivo de levar a cabo programas de 
desenvolvimento pessoal, as instituições e mesmo as escolas, centram umas quantas 
temáticas e cursos ou módulos de formação, sendo a formação um fim em si mesma, 

como se o desenvolvimento pessoal pudesse promover-se como que por decreto. Neste 
quadro, parece equilibrada a forma como esta empresa leva a cabo as suas iniciativas. É 

certo que umas são institucionais e prendem-se com objectivos imediatamente ligados 
aos objectivos da empresa, outras são funcionalistas e têm objectivos práticos de 
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aplicação no trabalho, mas outras ainda enquadram-se numa lógica de desenvolvimento 

pessoal e social, no sentido em que a empresa parece querer assumir a responsabilidade 
de contribuir para o bem-estar dos seus trabalhadores.  

 
Os motivos pelos quais a empresa investe no desenvolvimento dos seus trabalhadores 
como pessoas, podem ser de vária ordem. Desde logo, a empresa pode ter objectivos 

comerciais e de aumentar os lucros, em que não discriminando e encorajando uma 
cultura de respeito e valorização das diferenças, está a elevar a capacidade de atrair 

novos públicos e, assim, enriquecer a carteira de clientes. Podem ser objectivos ligados 
à imagem que a empresa quer manter no exterior em que envolvendo os trabalhadores 
nas iniciativas de responsabilidade social e colectiva, consegue ala rgar a sua 

participação em tais projectos. Podem, ainda, ser objectivos ligados ao clima 
organizacional e de motivação geral dos trabalhadores, em que apelando à sua 

participação e envolvimento nos projectos internos, conseguirá uma maior implicação 
por parte destes. 
 

Independentemente dos motivos, a empresa ganha, certamente, com a implementação 
dos projectos realizados mas, também os trabalhadores como pessoas, podem beneficiar 

dos apelos e das situações que a empresa lhes propõe. Agindo de livre vontade, e 
participando em actividades que extrapolam totalmente o âmbito do trabalho diário e 
das tarefas de rotina, os trabalhadores participam, mudam a sua conduta, tornam-se 

cidadãos activos, elevam os seus níveis de conhecimentos gerais, vêem reconhecidos os 
seus dotes artísticos e os seus interesses pessoais, sentem que a empresa se interessa por 

si e, desta forma, mudam a sua forma de estar na empresa. Mudando as suas atitudes 
face à empresa e também face aos clientes, a empresa vai poder contar com mais 
clientes, com um melhor atendimento e com menos reclamações, dessa forma obtendo o 

retorno do seu investimento. Neste processo, clientes e cidadãos, empresa e 
trabalhadores, sairão, então, ganhadores.  

 
Formação informal e não formal 

A formação não formal e informal remete para a questão do que é considerado pelas 

empresas como sendo formação. Nesta empresa nem todas as acções e eventos com 
carácter formativo são considerados e registados nos dados de formação da empresa. 

Quer porque os próprios responsáveis não consideram as situações não formais ou 
informais como tal e, também porque muita da formação ocorre dispersa em outras 
direcções. Por outro lado, práticas com um elevado carácter formativo, por vezes, não 

são reconhecidas pelos trabalhadores como sendo formativas. O desenvolvimento do 
trabalho, na medida em que se produzem saberes, é, por si, formativo. No entanto, 

deverá a empresa considerar como actividade de formação uma actividade normal de 
trabalho? Se não se estruturar ou pensar como tal, isto é, se não se incluem momentos 
que promovam pelo menos, uma partilha e a reflexão sobre as práticas, deverá a 

empresa vangloriar-se de que se trata de formação? Neste ponto, mais do que estar 
preocupado sobre se se trata ou não de formação, o importante é que as  empresas 

possuam uma organização do trabalho que seja por si formativa. Que todos os actores 
envolvidos usem da palavra quer para descrever o seu trabalho e os problemas que 
encontram quer para darem o contributo na procura de soluções para os problemas. 

Todo o tempo que os trabalhadores dedicam especificamente a formação e sabem que 
estão a realizar as tarefas com esse fim, deverá ser considerado formação. Dessa forma, 

fará sentido que se considerem como sendo formativas as actividades de aprendizagem 
informal e não formal. 
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A questão sobre se deve ou não considerar-se de formação coloca-se quando as 
empresas pretendem apresentar os seus resultados de formação e quantificar toda a 

formação realizada. Nesses casos, poderá ser abusivo considerar formação, algumas 
actividades que mais não são do que o desenrolar das actividades normais de trabalho. 
Da mesma maneira que na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida seria redutor 

remeter toda a aprendizagem ao período escolar, seria igualmente de uma enorme 
redutibilidade considerar que apenas o tempo de formação propriamente dita tem um 

carácter formativo e de aprendizagem.  
 
Destinatários  

Os dados analisados permitem concluir que a formação na empresa se dirige à 
generalidade dos trabalhadores, ainda que as áreas e funções directamente ligadas ao 

negócio e à rede comercial (o grupo dos profissionais qualificados), nos últimos anos, 
sejam as que mais beneficiam de acções de formação. O número de participantes em 
formação, por categoria, corresponde, nos 3 anos analisados, à mesma ordem do número 

de trabalhadores dentro de cada categoria. Sendo o grupo profissional dos profissionais 
não qualificados desprezível, é o grupo dos profissionais qualificados que corresponde 

ao nível funcional mais baixo na hierarquia (seguido dos quadros médios e dos 
dirigentes e quadros superiores). Este é o grupo que tem mais trabalhadores e o que tem 
maior número de participantes em formação.  

No entanto, se se pretende analisar se todos tiveram acesso a formação na mesma 
proporção, há que considerar a taxa de cobertura em formação, dentro de cada grupo. 

No ano de 2006, o grupo com uma taxa mais elevada e que por isso teve mais 
oportunidades no acesso à formação foi o dos dirigentes e quadros superiores. Nos anos 
seguintes, a taxa de cobertura foi maior no grupo dos quadros médios, seguida do grupo 

dos profissionais qualificados, e só depois surge o grupo dos dirigentes e quadros. 
Verifica-se, portanto, que o grupo que detém maior número de trabalhadores, não é o 

que mais oportunidades tem de participar em formação. 
 
Execução da formação 

Relativamente à oferta de formação, todos os cursos decorrem dentro do horário de 
trabalho, e a análise das áreas de formação permite identificar um forte domínio das 

acções ligadas ao negócio e também as de área comportamental que visam, em parte, o 
desenvolvimento pessoal dos trabalhadores.  
Quanto ao espaço onde decorre a formação, são largamente dominantes as acções 

externas face às internas. No entanto, tal opção não tem a ver com condicionamentos de 
espaço ou de recursos financeiros. Todas as acções externas são alvo da apresentação de 

um caderno de encargos e de negociações com a área de PDO no sentido de adequar a 
formação ao grupo e aos objectivos da organização. 
 

Análise de necessidades 

Se por um lado se verifica que o processo considera as representações e a expressão de 

necessidades por parte dos indivíduos, por outro, no caso dos trabalhadores em geral, 
ele é subjugado à apreciação das chefias. Ainda assim, os entrevistados participantes em 
formação, referiram que as suas opiniões e pedidos são tidos em conta.  

Na análise dos factores que conduzirão a necessidades de formação, tanto são 
identificados problemas como também poderá ocorrer uma antecipação a eles. Tanto se 

pode analisar uma situação a posteriori, depois de identificado o problema como podem 
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realizar-se análises e estudos com o objectivo de antecipar eventuais problemas ou 

necessidades.  
 

Avaliação 
Relativamente ao modelo de avaliação da formação, ele apresenta algumas fragilidades 
na medida em que não utiliza todos os níveis de avaliação (Kirkpatrick, 1998;  Swanson 

& Holton, 1999), e a formação acaba por ser avaliada apenas ao nível da reacção, ou 
também ao nível de aprendizagem. Com a subida do nível de avaliação, aumentam as 

complexidades envolvidas, o que explica o facto de apenas os níveis 1 e 2 serem usados. 
A avaliação da formação fica, também ela, muitas vezes, restringida à avaliação da 
reacção ou da satisfação dos participantes. Nesta empresa, apesar de alguns 

entrevistados referirem que é realizada a “avaliação da eficácia”, nem sempre se trata de 
uma aplicação sistemática da avaliação, seja da transferência, seja do impacto nos seus 

termos conceptuais e metodológicos. A questão colocada num questionário limita-se ao 
conhecimento sobre se os participantes e as chefias consideraram a formação eficaz.  Na 
realidade, a “avaliação da eficácia”,  refere-se apenas à opinião dos participantes sobre 

se a formação foi eficaz. Não existe uma medição ou comparação com dados ex ante à 
formação. 

 
Das entrevistas, verificou-se também a tendência de atribuir à formação os bons 
resultados ao nível do trabalho, sempre que os mesmos se verificam após a realização 

de uma acção de formação. Pontualmente, são analisadas as vendas ou são analisados os 
dados de inquéritos de satisfação por imperativos de gestão e do próprio trabalho das 

direcções e não no sentido de medir se a formação foi eficaz. Depois, se os resultados 
forem positivos, há a tendência em atribuir tais resultados à formação. Sabe-se, no 
entanto, que existem tantos outros factores que podem contribuir para as mudanças ao 

nível do trabalho que seria abusivo atribuir à formação, apenas, tais resultados.  
 

Comentário final 

As tendências identificadas e bem assim, o sistema de formação da empresa, parecem 
convergir para a transformação dos colectivos de trabalho, através dos saberes teóricos 

mas também dos saberes experienciais, o que à luz da obra de Soyer (2003), significa 
que a empresa está apostada em desenvolver as duas opções: entender a formação como 

um instrumento que visa o melhor funcionamento da organização; mas também como 
um instrumento do bom clima social.  
 

Pela sua dimensão e também pela multiplicidade de práticas levadas a efeito, foi 
possível encontrar uma série de situações a problematizar. Nesse sentido, tratou-se de 

um trabalho estimulante e de uma enorme riqueza. Não obstante o trabalho produzido 
ter tido como base a informação disponibilizada pela empresa mas também a nossa 
possibilidade em termos de tempo no trabalho de campo, teria sido importante a 

observação de outras actividades de formação e um contacto mais próximo com a 
estrutura central de formação da empresa. No entanto, do contacto estabelecido com a 

realidade da empresa e da análise dos dados que foi possível obter, conseguiu-se o 
conhecimento das suas políticas e práticas de formação que agora culminam com a 
realização deste relatório.  

 
Do ponto de vista pessoal, este trabalho centrou-se numa reflexão em torno das várias 

temáticas que se impõem debater pelo que fortaleceu a nossa autoconfiança enquanto 
investigadores e também como técnicos de formação.  
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