
 

Protocolo do Estudo de Caso 

 

Empresa: Allianz 

 

Projecto de Doutoramento: “Políticas e práticas de formação e desenvolvimento em grandes empresas: Situação actual 

e perspectivas futuras” 

 

Investigador: Alda Bernardes 

 

Orientador: Prof. Doutor Rui Canário  

 

Objectivos do estudo de caso:   

Centrando-se na análise documental, na observação no terreno e em entrev istas, o estudo visa  analisar as políticas e as 

práticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores nas grandes empresas  multinacionais. Para tal, importa 

conhecer as suas estratégias de modernização e como se tipificam, de que modo é que estas incluem a fo rmação e o 

desenvolvimento, e a sua cultura de aprendizagem (Johnston & Hawke, 2002 citados por Dawe, 2003:3). E dentro do que 

são as acções de desenvolvimento, analisar as que dão continuidade às iniciativas e a uma maior part icipação dos 

indivíduos, e como se criam as sinergias entre o desenvolvimento individual e o colectivo. Por outro lado, importa 

conhecer todas aquelas actividades que não sendo consideradas de formação, se revestem de um carácter altamente 

formativo. Incluem-se, por exemplo, todas as actividades de formação informal e não-formal que se desenvolvem em 

algum departamento ou por algum grupo de pessoas no seio da empresa.  

Um outro objectivo prende-se com o reconhecimento das empresas que articulam os conhecimentos específicos do 

trabalho com as formas de gestão e organização do trabalho. Pretende-se conhecer as práticas que articulam os conteúdos 

com o próprio processo produtivo. O projecto pedagógico deverá assentar sobre o mundo do trabalho e das relações 

sociais e não sobre um conjunto de temas que são propostos do exterior ou sem qualquer relação  com o mundo do 

trabalho.  

Pretende-se fazer uma análise crítica a todas essas práticas e, dessa forma, poder contribuir para uma discussão 

aprofundada acerca das diferentes lógicas possíveis de conceber a formação.  

A recolha de dados será feita de modo a minimizar eventuais perturbações no funcionamento da empresa.  

Os dados recolhidos e os documentos que a empresa disponibilizar serão do estrito conhecimento do investigador e do 

orientador. Salvo indicação expressa por parte da empresa, esta não será ident ificada em publicações que resultem desta 

investigação. O relatório do estudo de caso será facultado à empresa, no final do trabalho de campo. 

 

Questões de investigação:  

A investigação irá centrar-se nas seguintes questões: 

 Porquê e como é que se desenvolve a formação que a empresa promove aos seus trabalhadores? 

 A formação é estratégica, visando a antecipação e a resolução de problemas? 

 A formação inclui conteúdos para além dos meramente relacionados com o negócio? 

 Que tipos de resultados se obtêm com a formação dos trabalhadores? 

 

Fontes de informação:  

A informação será reco lhida através de entrevistas, observação e análise de documentos.  

As entrevistas serão feitas em cascata através da estrutura hierárquica. A sua duração é variável situando -se, em 

princípio, entre os 30 e os 60 minutos conforme a disponibilidade do entrevistado. 

 

Entrevistados:  

Definidos tendo em conta tanto o universo envolvido na concepção e desenvolvimento, como os destinatários da 

formação. A previsão é a seguinte: 

 Pessoas que organizam a formação no âmbito da Direcção de Vendas/ Área de Mkt Canal -  1pessoa 

 Pessoas que organizam a formação no âmbito da Direcção de Vendas/ Área de Banca seguros -  1pessoa 

 Direcção de Resseguro – 1 pessoa 

 Formadores de formação técnica no âmbito da Direcção de Vendas /Dinamizadores comerciais  – 1 pessoa 

 Destinatários: Agentes externos à empresa, rede comercial, técnicos comerciais e rede de balcões  – 1 pessoa 
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 Área de Des. Organizacional/ Gestores de formação e fo rmadores  – 1 pessoa 

 Chefias/ Direcção de Operações – 1 pessoa 

 Destinatários/ pessoas envolvidas na “Responsabilidade social e pessoal” e organização de eventos, grupo de 

teatro/ Voluntários – 1 pessoa 

 

Es trutura geral das entrevistas: Explicação do projecto de investigação, funções, práticas e resultados de formação, 

desenvolvimento profissional, papel do entrevistado em relação à formação, sugestões quanto às fontes dos dados… 

 

Observação:  

As observações poderão decorrer em sessões presenciais, reuniões de formação, p laneamento e organização da formação. 

Serão efectuadas em momentos antes e após as entrevistas e de forma a não interferirem com a execução das tarefas, 

sendo dada atenção a: natureza e condições do trabalho; relacionamento interpessoal, interdepartamental, hierárquico e 

com os clientes; envolvimento organizacional. Como exemplos: 

 Sessões presenciais 

 Reuniões de formação 

 Planeamento e organização a formação  

 Fórum/ Chats on-line 

 

Análise Documental: 

Documentos a solicitar para consulta:  

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

Humanos) 

 Organigrama (Estrutura hierárqu ica 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 da formação/ estatísticas 

 Cert ificação aplicada à área de fo rmação na empresa 

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

 Produtos da formação/ Fontes de verificação 

 Revista ActualRH 

 Catálogo / Oferta de Formação 

 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)  

 

Relatório do Es tudo de Caso:  

Do estudo de caso resultará um relatório que inclui a seguinte informação: 

 

a. Conteúdo 

 Enquadramento regulamentar do sector 

 História da empresa e evolução da actividade 

 Evolução do negócio 

 Estrutura hierárquica e funcional 

 Estratégias de modernização e cultura de aprendizagem 

 Dados de Recursos Humanos 

 A função formação 

1. Política e p laneamento da formação 

a. Formação e Recursos Humanos 

b. Estrutura e recursos envolvidos em formação 

c. Política de Estágios/ Parcerias  
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d. Modelo de formação 

2. Práticas de formação  

a. Oferta de formação  

b. Público-alvo 

c. Diagnósticos para a formação  

d. Formação in icial  

e. Formação contínua 

i. Práticas e estratégias de aprendizagem informal e não formal 

ii. Outras formas de intervenção 

f. Avaliação da formação  

g. Problemas (Percepção dos entrevistados) 

h. Perspectivas futuras   

i. Tendências para a formação do futuro 

j. Pontos críticos identificados 

 

 

b. Processo  

 Metodologia da pesquisa empírica 

1. Procedimentos na recolha de dados 

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

3. A Observação. Problemas e estratégias. Registo e condução 

4. Análise dos dados qualitativos. Estratégias e problemas 

5. Critérios de qualidade na investigação. Validade interna e externa; fidedignidade 

6. Avaliação e leg itimação do trabalho de campo 

 Identificação e definição de problemas e variáveis relevantes 

 Reflexões sobre o trabalho de campo (problemas, erros, escolhas, dificuldades) 

 

c. Análise e discussão dos resultados 

 

Duração do estudo de caso: a duração dependerá mas não deverá exceder os três meses. 

 

Plano de acção: 
Plano de Acção Out  Nov Dez Jan.09 

6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29    

P
re

p
. Negociação do plano de acção                 

Definir Protocolo do Estudo de Caso                 

Definir fontes informantes                 

E
n

tr
ev

is
ta

s 

Estabelecer contacto preliminar com sujeitos a entrevistar 
(verificar se é um informador-chave e se está disposto a prestar 
informações). Assegurar confidencialidade. Marcar encontro. 

 
  

             

Enviar aos entrevistados um documento explicativo que resume 

objectivos da investigação, e o tipo de questões com que deverá 
contar. 

 

  

             

Contactar entrevistados para confirmar se recebeu documento e 
confirmar encontro (data, local e hora) 

 
  

             

Realização das entrevistas                 

O
b

se
r

v
a

çã
o
 Solicitar observação                 

Observar situações de formação 
 

  
             

A
n

á
li

se
 

D
o

cu

m
en

t

a
l 

Solicitar documentos                 

Ter acesso aos documentos                 

Enviar entrevistas para os entrevistados validarem                 

Enviar relatório para validar                 

 

Lisboa, 08 de Outubro de 2008 

 

O investigador: Alda Bernardes      O Professor orientador: Rui Canário 


