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Introdução  

 

Esta proposta de investigação enquadra-se no âmbito da educação e formação de 

adultos e insere-se na problemática da formação ao longo da vida e na inf luência 

que é hoje atribuída aos “recursos humanos” no crescimento económico e na 

inovação. Se no passado a ênfase se colocava no “capital físico” e no emprego, a 

visão do processo de crescimento tem vindo a transformar-se, colocando no centro 

o “capital humano” e o conjunto de qualificações, experiências e competências 

incorporadas nas pessoas.  

 

Inserido no Projecto FAP – Formação de Adultos em Portugal, em particular na Task 

2 – Formação e Estratégias Empresariais de Modernização, este estudo pretende 

interpretar as políticas e as práticas de formação e desenvolvimento vigentes nas 

grandes empresas.  

 

O presente trabalho constitui, simultaneamente, um ponto de partida e um ponto 

de chegada. Representando o culminar de uma primeira fase do doutoramento, 

consubstancia-se no relatório agora apresentado sobre o estudo exploratório 

realizado. Para além de retrospectivo, este trabalho integra ainda uma dimensão 

prospectiva na medida em que encerra o próprio projecto da investigação a 

realizar. Assim, ao longo do texto, o tempo verbal utilizado indicará se se trata de 

uma referência ao relatório ou ao projecto. 

 

Todo o trabalho parte de um estudo exploratório e da recolha e análise de 

informação obtida junto de um conjunto de 26 empresas, através de entrevistas 

semi-estruturadas, realizadas aos directores de recursos humanos ou de formação 

das referidas empresas.  

 

A realização destas entrevistas (exploratórias) permit iu completar as leituras 

realizadas e tomar consciência de uma série de dimensões e aspectos relacionados 

com a problemática da formação. Adquiriu-se uma outra sensibilidade para várias 

questões e tendências que não teríamos abordado se não tivesse sido realizado o 

trabalho exploratório.  

 

Depois de nos termos familiarizado com o material recolhido, elaborámos uma  

análise tipológica para as respostas dos entrevistados e foi possível identif icar 

problemas e perspectivas e, a partir daí, identificar pistas para a investigação. A 

nossa preocupação foi tentar desconstruir os discursos e perceber as perspectivas 
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em que se movem as empresas para várias dimensões que encerra a formação. 

Com a informação recolhida, obteve-se um conjunto de informações sobre o que se 

está a passar no campo da formação e desenvolvimento das pessoas no contexto 

das empresas e também um conjunto de tendências puderam ser identificadas.  

 

Na análise destas entrevistas discutimos a forma como os resultados afectam o 

conhecimento actual do objecto de estudo. Em dois pontos do relatório, fazemos 

reflexões sobre como aperfeiçoar o trabalho de campo e a prática, sobre as 

deficiências na concepção e realização das entrevistas, questionamos as 

abordagens usadas na análise das próprias entrevistas e reflectimos acerca de 

algumas percepções que tivemos e de opções que tomámos. 

 

Em alguns pontos do trabalho existem referências a aspectos muito específicos e 

mesmo instrumentais da formação, como sejam as práticas, as estratégias ou as 

actividades. No entanto, parece-nos que, para além de estes serem aspectos 

normalmente, menos explorados e menos conhecidos, os mesmos podem ajudar a 

compreender as lógicas e os princípios pelos quais se regem as empresas para a 

sua política de formação. Estes aspectos são também, muitas vezes, referidos 

porque, no seio de uma organização específica e num determinado contexto, se  

constituem como “boas práticas”. 

 

No relatório, tentaremos, necessariamente, de forma limitada e parcial, dar a 

conhecer diferentes perspectivas de empresas que são representativas, 

organizando o presente relatório em 3 partes:  

 

Na primeira parte, aborda-se a problemática da formação contínua no contexto das 

grandes empresas considerando várias perspectivas que podem existir de acordo 

com diferentes estratégias empresariais. Estando a formação nas empresas, 

maioritariamente, inserida na área dos Recursos Humanos, parece-nos importante 

traçar a perspectiva das teorias do Desenvolvimento dos Recursos Humanos, os 

modelos de Gestão dos Recursos Humanos e também a Teoria do Capital Humano, 

enquanto corpo teórico considerado nesta matéria.  

  

Nesta parte do trabalho, apresenta-se o estado do problema em que defendemos 

que, no nosso país, a investigação produzida não é ainda suficiente para 

caracterizar todas as práticas emergentes de formação e desenvolvimento, levadas 

a cabo pelas empresas. Como tal, os objectivos do estudo prendem-se com o 

conhecer as políticas e práticas de formação e desenvolvimento, analisando as que 
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dão continuidade às iniciativas e a uma maior participação dos indivíduos, as que 

criam sinergias entre o desenvolvimento individual e o colectivo, e as que vão para 

além da formação específica, orientada para a tarefa. Delimita-se o estudo às 

questões qualitativas e não a aspectos quantitativos da formação nas empresas.  

Definem-se, depois, as questões orientadoras que emergem de um conjunto de 

preocupações nossas e que serviram de base aos temas abordados nas entrevistas.  

 

A segunda parte do trabalho é sobre a pesquisa exploratória em que, para além das 

questões metodológicas, se faz a análise e interpretação dos dados, organizando a 

informação em torno de três grandes dimensões: a análise das políticas e 

dispositivos de formação e as relações sociais da formação, a oferta de formação, e 

os problemas existentes. Apresentados os problemas e também as perspectivas 

para o futuro da formação, de acordo com as respostas dos entrevistados, é 

identif icado um conjunto de pontos críticos que devem ser considerados. De 

salientar o facto de, neste ponto do trabalho, se encontrarem explicitadas as 

opiniões dos entrevistados e toda a ambiguidade do seu discurso. Tecem-se 

comentários a partir do material recolhido e das suas percepções, 

independentemente da nossa própria opinião.  

 

Na terceira parte, em que se prospectiva a continuidade do projecto, apontam-se 

algumas linhas, ainda gerais, para os métodos e técnicas a realizar aquando do 

aprofundamento do trabalho, nessa altura, realizado num conjunto reduzido de 

empresas.  

 

A partir de todo o conhecimento adquirido até esta fase do trabalho, em que se 

recolheram pistas para a sua continuidade e um conjunto de hipót eses teóricas a 

testar empiricamente, a posteriori, estudar-se-á, em profundidade, a situação em 2 

ou 3 grandes empresas. Através de entrevistas de aprofundamento a vários actores 

de cada uma dessas empresas e pelo recurso a outros métodos como sejam a 

observação e a análise documental, pretende-se, numa segunda fase da 

investigação, confrontar os responsáveis de recursos humanos e da formação sobre 

a realidade das suas empresas. Discutir-se-ão os factores que estão associados à 

formação e desenvolvimento nas empresas, ilustrando a discussão com as 

melhores práticas das empresas até agora estudadas.  

 

Ao longo de todo o relatório há a preocupação de ir confrontando a descrição e 

análise de toda a informação com o corpo teórico considerado.  
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1. Problematização 

 

1.1. Nota Introdutória  

 

Os estudos e a investigação produzida sobre formação nas empresas, nos últimos 

anos, caracterizam-se por conclusões gerais desenhadas a partir de análises 

estatísticas e de dados quantitativos. Este estudo propõe explorar o conceito de 

formação contínua e as lógicas e práticas de formação nas grandes empresas, 

abordando a formação na sua vertente qualitativa.  

 

Entendemos a formação e desenvolvimento nas grandes empresas, na perspectiva 

não apenas da formação dos recursos humanos mas, na perspectiva do 

desenvolvimento integral das pessoas e, consequentemente, da própria 

organização. A formação dos trabalhadores pode não remeter apenas para 

conteúdos de ordem técnica que visam o desenvolvimento de competências 

específicas ligadas à organização e às tarefas, sem que considere o 

desenvolvimento do trabalhador ou da pessoa como um todo. Deve ter em conta o 

contexto e a organização do trabalho, muitas vezes, tão ou mais importantes do 

que os próprios objectivos e temas dos cursos ou acções de formação. A formação 

deve ainda ter um carácter proactivo, na antecipação a necessidades futuras e ao 

considerar a procura e os próprios destinatários.  

 

Ainda que no contexto das empresas a formação possa não promover o 

desenvolvimento integral do indivíduo, deve, pelo menos, traduzir-se numa 

valorização das pessoas, em que atendendo aos seus interesses e necessidades se 

constitua como um contributo para o seu desenvolvimento não apenas profissional 

mas, também, pessoal. Como consequência, deverá ter expressão na realidade 

organizacional, repercutindo-se os seus efeitos ao nível do trabalho. 

 

Das empresas que consideram a formação como um custo às que a consideram um 

investimento, é importante verificar até que ponto têm uma ideia suficientemente 

lata que ultrapassa a mera construção de competências úteis em determinado 

momento, e em função do negócio.  

Interessa-nos, pois, analisar se a formação nas empresas é um instrumento de 

desenvolvimento do trabalhador em todas as suas dimensões, ou se contempla 

apenas uma dimensão única e específica, que serve apenas os interesses da 

empresa. 
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Na operacionalização da sua política de formação, algumas empresas optam por 

organizar uns quantos cursos e acções soltas que de modo isolado e 

desenquadradas das reais necessidades, têm a finalidade de fazer face a obrigações 

legais ou, visam apenas cumprir planos de formação definidos por uma tal elite de 

formação, muitas vezes, alheia ao outro lado, ou seja, o mundo do trabalho.  

 

Ao contrário, outras empresas há que, concebendo a formação numa perspectiva 

de melhoria contínua e visando uma intervenção no terreno, revelam o modo como 

o mundo da formação e o mundo do trabalho se fundem, numa articulação plena e 

tendo a realidade do trabalho como pano de fundo, muitas vezes, podendo integrar 

ainda uma perspectiva de desenvolvimento das pessoas. 

 

Existem empresas em que para a concretização da formação, de forma sistemática, 

fazem recurso quer a entidades externas quer a formadores internos permanentes 

porque consideram que são os meios privilegiados para a formação. Esta 

perspectiva integra a visão de uma formação baseada na transmissão de conteúdos 

e na ideia de que essa tarefa é da competência exclusiva dos formadores. 

 

Outras, ao contrário, contam com os próprios recursos internos integrando na 

formação as pessoas e as situações do trabalho.  

Outras, ainda, vão mais além ao considerarem que a formação constitui uma 

responsabilidade das chefias que, em muitos casos, são os principais catalizadores 

dos processos de formação e, simultaneamente, de mudança. 

 

Da mesma maneira, existem empresas cujos programas de formação vão a 

reboque de mudanças já operadas e outras que, de modo estratégico, projectam 

toda a sua política de formação antecipando mudanças e visando uma intervenção 

ao nível da organização. 

 

Estes são alguns dos problemas e questões que deixam perceber diferentes 

concepções nas políticas de formação das empresas, que nesta primeira parte da 

investigação se problematizam. 

 

1.2. Justificação do tema  

 

Este estudo dá continuidade a um conjunto de preocupações e interesses que 

vimos mantendo desde há longa data. Concluída a licenciatura em Ciências da 

Educação, na área da formação de adultos, com o desenvolvimento de um estágio 
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e de uma monografia sobre um projecto de formação de activos numa escola de 

hotelaria, seguiu-se o mestrado em Ciências do Trabalho cuja pesquisa e 

dissertação foi assente numa intervenção que visava promover a articulação entre 

a formação e a organização do trabalho numa grande empresa (Bernardes, 2003).  

 

O objectivo desse trabalho foi contribuir para a mudança de paradigma da 

formação na organização, deixando a formação de se basear apenas numa lógica 

ora reactiva ora de oferta. Trilhou-se o caminho para que a lógica passasse a 

basear-se também na procura, no sentido de ir ao encontro das necessidades reais 

de um determinado meio e da sua população. Concluiu-se que a formação deve ser 

um meio e não um fim em si mesma, e que, para tal, deve definir-se em função de 

problemas e de situações reais, que há que ir sempre diagnosticando, 

acompanhando e avaliando, num processo cíclico e iterativo que contribua para a 

melhoria contínua da organização. 

 

Pretende-se agora continuar na mesma linha de investigação, no sentido de 

compreender as lógicas e os princípios que conduzem todo o processo de formação 

e desenvolvimento das pessoas nas organizações. Desta vez, no entanto, tratar-se-

á de um estudo descritivo que privilegia uma análise global das políticas, dos 

modelos e das práticas de formação e desenvolvimento, comparando a situação em 

diferentes grandes empresas. Pretende-se conhecer o desenvolvimento estratégico, 

o que está a ser feito e o que pode ser feito para promover o desenvolvimento 

pessoal e colectivo ao nível das organizações.  

 

Provavelmente, a formação técnica e específica que muitas empresas p roporcionam 

não é a única forma de conseguir as competências necessárias. Existem modos 

alternativos e complementares de obter capacidades e conhecimentos, pelo que é 

assim necessário questionar onde, quando, com quem, e, principalmente, como e 

por que se desenvolvem tais actividades.  

 

Tendo tido no centro de todo o percurso profissional, o desenvolvimento, a gestão e 

a organização da formação em empresas, nas quais se definem políticas, percursos 

e modelos de formação, podemos hoje reconhecer um conjunto de problemáticas e 

de novas tendências que importa compreender. Parte-se do princípio que a 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores contribui para promover os 

interesses da economia e da sociedade, das empresas e também das pessoas, ao 

permit ir que estas sejam cidadãos informados, se mantenham empregáveis e 

elevem os seus níveis de desenvolvimento pessoal e social.  Assim, parece-nos de 
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todo o interesse aprofundar o tema da formação contínua nas grandes empresas já 

que existem muitas perspectivas e campos de análise que têm sido pouco 

explorados. Trata-se, também, de clarificar conceitos. Quando se fala em formação, 

as abordagens podem ser variadas. Podem, desde logo, referir-se à formação de 

jovens, ou referir-se à formação de adultos e, neste caso, tratando-se de formação 

contínua, poderá haver uma alusão à oferta de formação que muitos procuram fora 

do contexto das organizações e do trabalho, ou a que é realizada no seio das 

empresas. É desta última que nos vamos ocupar.  

 

1.3. Problemática: Políticas e lógicas de formação contínua  

 

No âmbito do projecto de investigação no qual se insere este estudo, a 

problemática centra-se nas políticas, nos princípios e lógicas de acção que se 

consubstanciam em práticas e estratégias de formação e desenvolvimento que são 

levadas a efeito no seio das empresas.  

 

A educação de Adultos é a disciplina que nos conduzirá na análise e reflexões a 

realizar sobre a problemática da formação e aprendizagem. Nunca como hoje, se 

falou tanto de aprendizagem, e hoje, em qualquer livraria, para além das secções 

das Ciências da Educação, é nas secções de Economia e de Gestão que diariamente 

se encontram novos livros sobre esta temática. 

 

Foi para acompanhar a evolução da ciência e da tecnologia que a Educação de 

Adultos entrou no mundo profissional através da formação profissional e da 

formação contínua. Enquanto disciplina, tem acompanhado os movimentos sociais, 

operários e sindicais e tem surgido no mundo do trabalho e das profissões. Surge 

primeiro associada à formação profissional através dos cursos de formação contínua 

e depois, associada à gestão e à gestão dos recursos humanos.  

 

Hoje, os princípios e as práticas da educação de adultos são meios que contribuem 

para o desenvolvimento e a qualif icação das pessoas e das equipas de trabalho. O 

momento crucial terá sido quando a Unesco, em Paris, começou, a partir dos anos 

60/70, a fazer um esforço promovendo a “Educação Permanente” (Life Long 

Education) que signif icava uma espécie de humanização do desenvolvimento 

(Finger:2003, 2005). A ideia fundadora da Unesco era promover a ciência e a 

tecnologia em todo o planeta, e a educação permanente tinha por função 

humanizar essa ciência. 
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Alguns autores (Canário 2006a, Canário 2006b, Finger, 2003)  criticam, hoje, a 

racionalidade instrumental1 que domina o mercado e à qual a educação de adultos 

se subordina. Também por esta se encontrar fortemente ligada à economização da 

vida social (Finger, 2003:116) ou porque «… privilegia a formação dos recursos 

humanos, assume modalidades escolarizadas e dirige-se à capacitação 

individual»(Canário, 2006a:33).  

 

Os dois autores referem-se à instrumentalização da educação de adultos quer 

através da «subordinação funcional das políticas de educação e de formação à 

racionalidade económica» (Canário, 2006a:29), quer pelo facto de que «a formação 

contínua cada vez mais alimenta as empresas – uma tendência ilustrada, por 

exemplo, pelo facto de a maior parte do dinheiro da EU para formação ser 

canalizada para empresas e sindicatos, assim transformando a formação cont ínua 

num negócio lucrativo» (Finger: 2003:116).  

Também Cunningham (1993:9), nesta mesma linha, refere que a instrução do 

adulto se tornou cada vez mais cúmplice da indústria e negócios privados. Com a 

formação no posto de trabalho, as empresas utilizam os fundos do governo 

destinados à educação de adultos, para seu próprio benefício («Adult educators 

who now call themselves Human Resource Developers (HRD) claim that workplace 

learning is more than the acquisition of skills and I believe that they are correct in 

their assertion. But what they do not seem to realize is that much of today's work is 

done outside the market, and that we do not question the relationship of work to 

the life interests of society's members versus the profit interests of capital»). De 

acordo com esta perspectiva, hoje, o desenvolvimento dos recursos humanos 

(HRD) encontra-se prisioneiro à aprendizagem para ganhar, e é moldado pela 

necessidade de fazer lucros. 

Hoje, sociedade do conhecimento, da informação, qualificação ou aprendizagem, 

são termos imersos na vida das pessoas em geral, e nos contextos de trabalho em 

particular. De acordo com Finger (2003:111), «aprender está a tornar-se uma 

questão privada ou puramente pessoal, assim se abandonando todas as suas 

dimensões colectivas, enquanto que, paralelamente, esta tendência é reforçada 

pela pressão do mercado para a privatização, pois a educação de adultos deixou de 

                                                 
1 “Dimensão da epistemologia positivista considerada, pelos teóricos crìticos, um dos mais opressivos 
traços da sociedade contemporânea. Tal forma de “hiper-racionalidade” implica uma obsessão pela 
preferência dos meios em relação aos fins. Os teóricos críticos afirmam que a racionalidade 
instrumental/ técnica se interessa mais pelo método e pela eficiência do que pelo propósito. Limita as 
suas questões  “como”, em lugar de “porquê” (Kincheloe, 2006:160) 
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ser da responsabilidade da administração pública e passou para a de corpos 

privados». 

 

Também Cunningham (1993:3), relativamente aos mitos ligados às Ciências da 

Educação, se refere aos objectivos humanísticos da formação de adultos. Considera 

que a  maioria da formação destinada aos adultos tem pouco a ver com uma «self-

actualization» ou com o construir uma sociedade melhor. Normalmente a formação 

e o discurso são moldados preferivelmente pelo lugar de trabalho, em que aprender 

para ganhar é o objectivo.  

 

Com estas tendências de a educação e a formação cada vez mais terem um 

carácter pessoal e personalizado, deixa de existir a dimensão colectiva da 

aprendizagem, tradicionalmente ligada à Educação de Adultos. No entanto, a par 

desta situação, verifica-se uma mudança, deixando a formação de se basear tanto 

na oferta, passando a considerar a procura.  

 

Neste sentido, utilizar-se-á o termo formação de adultos e não educação de adultos 

pelo facto de, tradicionalmente, a educação de adultos se encontrar associada à 

alfabetização e ao ensino recorrente, ao desenvolvimento local, ou à animação 

sociocultural, sem que estas tenham uma relação específica com o trabalho. O 

termo formação já nos remete para a sua relação directa com o mundo do trabalho.  

 

No âmbito deste trabalho, cabe, desde logo, distinguir os conceitos de educação e 

de formação, e os contornos em que se movem. A distinção dos conceitos não é 

muito clara porque se as actividades educativas podem ser altamente formativas, 

também as situações de formação podem encerrar uma dimensão educativa.  

 

Normalmente, o termo educação remete para uma certa transmissão de 

conhecimentos, de valores e de comportamentos que podem ser veiculados pelas 

diferentes instituições da sociedade. Como refere Josso (2005:116), esses 

conhecimentos e valores «vão primeiramente assegurar a integração na vida social, 

na vida cultural, na vida política (…)». A autora considera que a formação contém 

em si uma dimensão experiencial, sem a qual não existe formação.  

 

Se a educação se refere ao «desenvolvimento do indivíduo no sentido global, sem 

nenhuma relação específica com o trabalho» (Pineda, 1995:23), parece-nos 

interessante que a formação possa conter essa dimensão de educação e de 

desenvolvimento pessoal. Normalmente, o termo formação compreende mudanças 
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ao nível profissional, mas que desejavelmente podem ser também de cariz pessoal 

ou social e que, de alguma forma, se relacionem depois com o trabalho actual ou 

futuro das pessoas. A formação constituirá, assim, uma, de entre outras formas 

possíveis para que ocorra aprendizagem e para elevar as competências das 

pessoas. 

 

Algumas definições de formação são mesmo muito restritivas e demasiado 

simplistas em termos das dimensões que o conceito pode encerrar. É o caso da que 

é dada pelo Thesaurus do Cedefop que refere que «a formação na empresa é toda 

a formação profissional (…) dada nos locais de uma empresa e a uma pessoa que 

tem o status de trabalhador ou de empregado»  (Viet, 1988:72). Esta perspectiva 

situa-se numa visão simplista que não considera, por exemplo, os objectivos ou os 

resultados que se supõem com a formação. 

 

O conceito de formação profissional é igualmente limitado, no sentido em que se 

restringe ao posto de trabalho. Pode-se definir como o «conjunto de actividades que 

visam a aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de 

comportamento exigidos para o exercício das funções próprias duma profissão ou 

grupo de profissões em qualquer ramo de actividade económica» (CIME, 2001). No 

entanto, muitas vezes, a designação “formação profissional” remete, normalmente, 

para contextos de formação de jovens e de formação ligada aos centros de emprego 

ou escolas profissionais.  

 

Uma outra abordagem, igualmente circunscrita e funcionalista, é a que considera 

que a formação contínua dos trabalhadores se refere à sua capacitação para 

exercer correctamente a sua prof issão e as tarefas exigidas para o seu posto de 

trabalho (Pineda, 1995; Buckley & Caple, 1991). Deste ponto de vista, o conceito 

assume-se como uma resposta a necessidades actuais, podendo não antever as 

necessidades futuras.  

 

Outra visão possível pode ser a racionalista que é orientada para a melhoria das 

operações e dos resultados económicos das empresas. Nesta visão inscrevem-se as 

definições que remetem para a aquisição de destrezas com o objectivo de melhorar 

a performance como a que encontramos na literatura anglo-americana «training is 

defined as the systematic acquisition of skills, rules, c oncepts, or attitudes that 

result in improved performance in another environment» (Goldstein, 1993:3). Esta 

definição é mais completa, na medida em que abrange as várias aquisições de 
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saberes e contém uma referência aos resultados que devem notar-se, a posteriori, 

num outro ambiente. 

 

Tradicionalmente, o conceito de formação surge vinculado à preparação das 

pessoas para o mundo do trabalho. No entanto, hoje em dia, a formação dentro e 

fora da empresa possibilita a que as pessoas assumam novos papéis e 

responsabilidades sociais que vão para além das habilidades relacionadas com o 

exercício de uma profissão. A formação pode, assim, enquadrar-se numa lógica de 

acção social, na medida em que favorece a promoção prof issional e eleva os níveis 

de qualificação dos trabalhadores. 

 

A formação tem, então, o propósito de produzir mudanças no trabalhador que se 

repercutirão ao nível do trabalho. Essas mudanças, não têm porque ocorrer apenas 

pela via da formação de cariz técnico. Também as competências de cariz pessoal e 

social podem contribuir para as melhorias ao nível do trabalho.  

 

Hoje a concepção utilitarista foi ultrapassada em muitas organizações, onde a 

formação se assume como um conjunto de aprendizagens que permitem o 

desenvolvimento de projectos pessoais de vida «donde la proyección laboral es un 

aspecto más, pero no el único ni, para algunas personas, el más importante» 

(Camps, 2005:36).  

 

Pelo exposto, verif ica-se que o conceito de formação é limitativo e surge associado 

a intervenções em que existe um formador, há conteúdos, e se pretendem 

mudanças de comportamento. Parece-nos, no entanto, que não tem que ser 

necessariamente assim: nem a formação tem que ser apenas técnica nos seus 

conteúdos e nem os seus f ins e objectivos têm que ser restritos, não contemplando 

uma dimensão educativa. 

 

Uma definição que nos parece mais abrangente e que pode encerrar outras 

dimensões que não apenas as competências técnicas, é a da OCDE (1997:19) que 

considera a formação (e desenvolvimento) como «all the various processes by 

which an individual develops the competencies required for employment -related 

tasks». Nela cabem as actividades de formação e de desenvolvimento, as que 

visam a aquisição de capacidades e competências actuais e futuras. Sendo uma 

definição bastante geral, pode incluir todas as categorias de formação: formação 

formal e informal, formação no posto de trabalho e formação em sala, formação 

específica e formação geral. No entanto, é ainda assim, uma definição que não 
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clarifica se o tipo de competências a que se refere inclui uma dimensão educativa 

ou de formação geral.  

 

De facto, raramente o conceito de formação contempla o desenvolvimento integral 

da pessoa, tal como acontece com a educação. De acordo com Buckley & Caple 

(1991:2) a formação está mais orientada para o trabalho do que para a pessoa e, a 

educação, está mais orientada para a pessoa. Na perspectiva destes autores, 

enquanto que a formação aborda conhecimentos e técnicas para levar a cabo 

determinadas tarefas específicas, a educação dota de estruturas mais teóricas e 

conceptuais concebidas para estimular as capacidades analíticas e críticas do 

indivíduo (p. 4).  

 

Há ainda que ter em conta que o termo formação não só não tem o mesmo sentido 

em todos os países como não o tem para todas as empresas. Diferentes 

perspectivas são possíveis de encontrar, como a de Josso (2005:116) 2 que 

considera que «a formação diz respeito a toda a vida, enquanto que a educação é 

apenas relativa a certos períodos na vida (…)». Esta perspectiva encara a formação 

na sua vertente ao longo da vida mas, uma vez mais, não clarifica os seus 

desígnios. 

 

1.3.1. A formação e o desenvolvimento económico e produtivo 

 

Hoje é comum a formação e a aprendizagem serem associadas à possibilidade de 

contribuírem para o desenvolvimento económico dos países e das empresas, para o 

mercado de trabalho e para a empregabilidade. Estudos da OCDE, por exemplo, 

têm divulgado que os países que mais investem em formação e que têm os seus 

sistemas de educação e de formação mais desenvolvidos, são os que se mantêm 

mais competitivos na economia global (OCDE, 1994). Pese embora diferentes 

maneiras de ver (Lima, 2005; Finger, 2003 e 2005, Canário, 2006a), praticamente 

todas as investigações são unânimes em considerar que uma mão-de-obra 

altamente qualificada é um factor de crescimento macroeconómico e de 

prosperidade individual.  

 

Este é o ponto de vista da teoria do Capital humano, mas Canário (2006a:29) 

questiona a existência de uma relação direc ta e linear entre o investimento na 

                                                 
2 Josso, M.-Christine (2005).“Formação de adultos: aprender a viver e a gerir as mudanças” In 
CANÁRIO, Rui e CABRITO, Belmiro (ORG.) (2005). Educação e Formação de Adultos. Mutações e 
Convergências. Lisboa: Educa 
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qualificação dos recursos humanos e o “crescimento económico”, o 

“desenvolvimento”, a superação do “atraso”, o “emprego”, a “produtividade”, a 

“competitividade” e a “coesão social”.  

 

Partindo do princípio que, a oferta a curto prazo de qualificações, de especialização 

e de competências, deve responder à diversidade de perf is apresentada pela 

procura do mercado de emprego, parece-nos que deve existir uma partilha de 

responsabilidades entre os vários actores e agentes da fo rmação. Às empresas 

porque é também devido às mutações económicas e tecnológicas que surge a 

necessidade crescente de uma modernização da formação prof issional.   

Ao Estado porque, para atingir os níveis de educação e de formação pretendidos 

pela União Europeia, os Estados-Membros comprometem-se a elaborar estratégias 

globais de aprendizagem ao longo da vida até 2006 e a implementar o programa de 

trabalho “Educação e formação 2010”.  

 

A nível europeu, a estratégia de Lisboa3 confirmou o papel central da educação e da 

formação na agenda da União Europeia para o crescimento e o emprego. As 

orientações integradas instam os Estados-membros a alargar e melhorar o 

investimento no “capital humano” e a adaptar os sistemas de educação e de 

formação às novas exigências em matéria de competências. Em Portugal, para 

além de existirem hoje elevados índices de desemprego pouco qualif icado, assiste-

se a um baixo nível de habilitações e de qualificações da população empregada.  

 

Também alguns indicadores internacionais atribuem a Portugal um destaque pouco 

promissor quanto à qualificação e à formação dos seus recursos humanos. O IMD 

Competitiveness Yearbook 2005, em 60 países considerados, coloca Portugal com 

um dos piores desempenhos ao nível dos indicadores de qualidade quer do sistema 

educativo quer do sistema de formação. 

 

Assim, para recuperar ritmos de crescimento mais dinâmicos, é fundamental 

apostar na requalif icação e na formação ao longo da vida. O próprio Conselho 

Europeu de 2004, na sequência da Estratégia de Lisboa, estabeleceu as prioridades 

políticas em matéria de emprego, definindo como prioritários o aumento da 

                                                 
3 Essa estratégia, pelo seu mérito e reconhecimento geral, adoptou o nome da cidade que acolheu a 
cimeira fundadora e se tornou conhecida internacionalmente como Estratégia de Lisboa. Os resultados 
conseguidos foram, no entanto, díspares. Nos países em que houve uma concretização coordenada dos 
objectivos de Lisboa, obteve-se progressos assinaláveis em todos os indicadores. Noutros, em que 
Portugal se inclui, falhou a implementação e os resultados foram pouco relevantes. 
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capacidade de adaptação dos trabalhadores e das empresas, o investimento no 

“capital humano” e a aprendizagem ao longo da vida. 

 

O objectivo altamente ambicioso fixado pelo Conselho Europeu de fazer da Europa, 

até 2010, a economia mais competitiva e a mais dinâmica do mundo, impõe, de 

facto, que se conjuguem esforços. Os sistemas de formação devem concentrar-se 

nas exigências da sociedade do conhecimento e os esforços da economia europeia 

para seguir as tendências internacionais, exigem igualmente novas competências e 

qualificações. 

 

Se é hoje aceite que as empresas assumem um importante papel na definição das 

competências, é fundamental que as políticas sejam integradas e que promovam a 

qualificação e a aquisição de competências ao longo da vida.  

Hoje, todas as organizações reclamam um atendimento personalizado e a qualidade 

nos seus serviços, o que muito dependerá dos níveis de adequação, de motivação e 

de formação, que as pessoas possuírem.  

 

A formação orientada para a produtividade, para a modernização da economia, 

ligada à produção de mão de obra qualificada e à empregabilidade, corresponde ao 

«modelo económico produtivo» (Fernández, 2005) que pode ainda subdividir-se 

quer na formação profissional do tipo vocacional, com carácter profissionalizante, 

normalmente disponibilizada pelos centros de emprego, centros de formação ou por 

associações empresariais, quer na formação contínua, promovida pelas 

organizações e empresas destinada aos próprios trabalhadores. De acordo com os 

dados da Eurofound e do 4º Relatório sobre Condições de Trabalho (2006), Portugal 

é o 4º país, entre 31, com menos trabalhadores qualificados. Apenas 15,1% dos 

trabalhadores tiveram a formação paga pela sua entidade patronal (Semanário 

Económico 28/9/07).  

 

1.3.2. Estratégias Empresariais e Formação 

 

Smith & Hayton (1999) identif icaram seis factores que inf luenciam o tipo de planos 

de formação que as empresas põem em prática («moderators of training»): o 

tamanho da empresa, a tradição de formação no tipo e empresa, a estrutura e 

natureza dos trabalhadores, as relações industriais, as atitudes de gestão e as 

políticas de formação do governo.  
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Outra perspectiva é a de Ridout et al. (2002:19) que se referem aos propósitos 

para a formação, apresentados por Kane, Abraham & Crawford (1994): focalização 

no desenvolvimento individual, focalização nos resultados custo-benefício e 

focalização ao nível dos recursos humanos. Estes autores encontraram uma relação 

entre estes três propósitos e as linhas estratégicas da organização, como se 

demonstra na figura 1.   

             

  

 

Figura 1: Relação entre estratégia organizacional e formação (Adaptado de Ridout (2002:19) 

 

A primeira e terceira estratégias organizacionais são as que mais conduzem a 

elevados níveis de investimento em formação e a segunda estratégia considera a 

formação como um custo que deve ser minimizado. De facto, como adiante 

discutiremos, no âmbito das teorias da gestão dos recursos humanos existem 

modelos que consideram o pessoal um custo, como se se tratasse de um outro 

qualquer factor de produção. 

 

Também Rodrigues (1994), considera que em Portugal, a reorganização do 

processo formativo e de produção de competências, passa pelos seguintes eixos de 

actuação: existem empresas que possuem uma cultura de apoio à formação, com 

tradições enraizadas e a consideram útil e necessária, e existem aquelas que não 

possuem tais tradições. Destas diferentes culturas, surgem as empresas que 

consideram a formação como um custo e as que a consideram um investimento.  

 

De qualquer das perspectivas se percebe que as motivações para investir ou não 

em formação e quanto às opções que se tomam, isto é, o quanto, o como e em que 

se investe, dependem de vários factores.  

 

Quanto aos fins e objectivos para os quais muitas empresas realizam formação, 

muitos gestores consideram que o propósito central de toda a acção formativa na 

empresa, é facilitar aos trabalhadores a aquisição de conhecimentos, habilidades e 
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destrezas necessárias para realizarem correctamente a sua tarefa, prepará-los para 

serem transferidos ou promovidos a outros postos de trabalho, e ajudá-los a 

adequarem-se ao grupo de trabalho, departamento e empresa em que trabalham 

(Edwards, 1983:103).  

 

De acordo com Sarramona (2002:20), normalmente, os gestores esperam que a 

formação seja «aplicativa de cariz técnico»  e que as habilidades e conhecimentos 

adquiridos se possam aplicar de maneira direc ta e imediata. O problema é que nem 

sempre existe transferência dos conhecimentos adquiridos para o posto de trabalho 

e por isso, não são visíveis os resultados para a empresa. Tal deve-se ao facto de 

que muitas vezes existe na formação muita quantidade de informação mas pouca 

aprendizagem, outras vezes, porque a formação, por diferentes factores, não se 

aplica ao posto de trabalho.  

 

Também Caetano (2000:295), conclui que «as empresas se preocupam sobretudo 

com o aumento das competências, que correspondem às suas necessidades a curto 

prazo, e não tanto com o desenvolvimento das capacidades e o aumento das 

qualificações dos empregados enquanto profissionais ». 

 

Outros autores como Sarramona (1988), citado por Pineda (1995:24), referindo-se 

aos objectivos que a formação cumpre na empresa, apresenta uma perspectiva 

mais equilibrada, em que introduz uma dimensão de desenvolvimento pessoal e 

profissional. Considera que para além de habilitar de forma progressiva para 

realizar tarefas de maior preparação e responsab ilidade, actualizar os 

conhecimentos e habilidades que permitam afrontar os avances produzidos no 

mundo laboral (tecnologia, mudanças de procedimentos, etc.), a formação deve ser 

uma fonte de satisfação profissional e de melhoria das condições pessoais, ao  

mesmo tempo que cobre as necessidades dos postos de trabalho. 

Para além das motivações e dos fins, dentro da formação nas empresas, parecem 

existir ainda duas lógicas distintas: as que se destinam a uma aprendizagem 

individual, dirigidas aos trabalhadores e que promovem a empregabilidade e a 

performance individual (Lima, 2005); e as que se destinam a promover mudanças 

colectivas, que podem conduzir a uma mobilização social e à participação dos 

trabalhadores. Esta lógica é a que se aproxima muito mais dos p rincípios da 

educação popular, humanista e emancipadora, vendo a educação de adultos não 

como uma actividade reparadora mas como devendo visar a melhoria e a mudança 

das organizações e da sociedade.  
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Se, por um lado, se pode criticar a instrumentalização da educação de adultos e a 

formação profissional enquanto refém do sistema económico e produtivo (Lima, 

2005; Finger, 2003 e 2005, Canário, 2006a), por outro lado, é verdade que existem 

organizações que promovem uma formação que contribui para o desenvolvimento 

humano e social dos cidadãos.  

 

Se a formação prof issional contínua, não pode, por si só, resolver os problemas de 

atraso nas qualif icações dos trabalhadores ou, “aumentar a competitividade”, 

parece razoável admit ir que pode, em muitos casos, contribuir para acompanhar a 

modernização do sistema produtivo, ou promover a empregabilidade.  

 

Muitas competências e outros recursos positivos e necessários são adquiridos na 

formação contínua. Desde logo, a antecipação de problemas, a preparação de 

novos perf is profissionais, e a necessidade de aprender a trabalhar numa sociedade 

em constante mudança. A formação pode constituir um meio que promove a 

informação, o conhecimento, e a igualdade de oportunidades entre todos.  Depois, 

importa conhecer é em que moldes ela se realiza e se contribui para a 

aprendizagem (e eventualmente, para a empregabilidade) das pessoas.  

 

De acordo com o que defendemos no ponto anterior, impõe-se saber se as 

empresas assumem as suas responsabilidades, se definem políticas e se promovem 

a formação e o conhecimento. No actual contexto em que o desenvolvimento de 

competências deverá ser um continuun em qualquer fase da vida, competirá à 

empresa proporcionar as competências básicas, gerais e profissionais mas também 

a promoção da apetência para aprender. 

 

Sendo uma das instituições mais importantes da sociedade moderna, as empresas 

devem servir de motor do progresso criando um novo valor para as partes que a 

constituem. A estratégia é cada vez menos a luta pela apropriação, e cada vez mais 

o propósito de criação de valor, não apenas para os accionistas. Tal como nas 

teorias de Schumpeter4, o foco deve estar na criação de valor e não na sua mera 

apropriação.  

                                                 
4 Joseph Alois Schumpeter (8 de Fevereiro de 1883 – 8 de Janeiro de 1950) foi um dos mais importantes 
economistas do século XX. e que sempre foi um entusiasta da integração da Sociologia como uma forma 
de entendimento das suas teorias económicas. A razão, segundo o autor, para que a economia saia de 
um estado de equilíbrio e entre num processo de expansão é o surgimento de alguma inovação (por 
exemplo, a introdução de um novo bem no mercado, a descoberta de um novo método de produção ou 
de comercialização de mercadorias, a conquista de novas fontes de matérias-primas, ou a alteração da 
estrutura de mercado vigente – como a quebra de um monopólio). A introdução de uma inovação no 
sistema económico é, para Schumpeter, um “acto empreendedor”, que visa a obtenção de um lucro. O 
lucro é o motor de toda a actividade empreendedora, não sendo a simples remuneração do capital 

http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_Fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1883
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_economistas
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_produ%C3%A7%C3%A3o&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrutura_de_mercado&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monop%C3%B3lio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
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Esta filosofia vê a empresa não apenas como uma entidade económica mas 

também com um cariz social. As actividades de formação e aprendizagem devem 

ocorrer para que tanto aprendam as pessoas como a organização. Assim, as 

empresas devem proporcionar aos trabalhadores não apenas a formação específica 

que serve para fazer face apenas aos desafios da empresa e do actual posto de 

trabalho, mas existe também uma responsabilidade de proporcionar uma formação 

mais ampla que contribua para o enriquecimento da pessoa, como um todo.  

Os benefícios devem surgir não apenas para a organização, mas também para o 

indivíduo e para a sociedade em geral. Ao aprenderem, as pessoas melhoram o seu 

desempenho e com isso, a sua actividade e o resultado nas áreas de trabalho e na 

empresa. Neste sentido, podem surgir benefícios para ambas as partes, tanto para 

as pessoas como para as organizações.  

 

A formação enriquecerá a pessoa na medida em que lhe abre novas perspectivas no 

campo do conhecimento e ajuda a fazer da actividade prof issional «una fuente de 

satisfacción personal» (Sarramona, 2002:23). É o que pode acontecer, por 

exemplo, se a formação ajuda na resolução de problemas profissionais, se contribui 

para o desenvolvimento de interesses pessoais ou mesmo se possibilita promoções 

de carreira. 

 

Como consequência e de acordo com os resultados obtidos nas recentes 

investigações do CIPD (Chartered Institute of Personnel Development ) e de 

Reynolds (2004), na crescente “economia baseada no conhecimento”, quando os 

indivíduos adquirem conhecimento e competências que contribuem para os 

objectivos da organização, esta adquire “vantagem competitiva”.  

Em princípio, a formação deverá ter esse importante e complementar papel:  

contribuir, simultaneamente, para o incremento da aprendizagem individual e 

organizacional.  

 

Assim, conhecer a estratégia da empresa e o modo como esta se relaciona com a 

formação, é fundamental, para perceber se esta decorre da estratégia da empresa 

ou se se confina a necessidades pontuais. Quando integrada na estratégia global de 

desenvolvimento da empresa, a formação apresenta-se com planos, com 

programas, com um orçamento e deverá ter definido um sistema de avaliação.  

 

                                                                                                                                               
investido, mas o lucro extraordinário, isto é, o lucro acima da média exigida pelo mercado para que haja 
novos investimentos e transferências de capitais entre diferentes sectores. 
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Se se pretende que a formação esteja alinhada com a estratégia da empresa e vá 

ao encontro da resolução dos problemas ou mesmo da sua antecipação, a função 

formação tem que estar imersa nos próprios processos de trabalho. Para isso, os 

gestores de topo têm que garantir todo o seu suporte e apoio para que a função 

formação se exerça em toda a plenitude, por toda a organização.  

 

Deste enquadramento, e da conceptualização teórica efectuada, decorrem algumas 

questões para a pesquisa: 

 De que modo a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores estão 

alinhados com o planeamento estratégico da empresa? 

 Que lógicas existem nas políticas e práticas de formação e desenvolvimento?  

 Que factores inf luenciam a aposta em formação e em que tipos e formas de 

organização da formação mais investem as empresas?  

 

1.3.2.1. As teorias do Desenvolvimento dos Recursos Humanos  

 

O Desenvolvimento dos Recursos Humanos tem vindo a ser reconhecido enquanto 

corpo teórico. Na literatura sobre formação e desenvolvimento surgem cada vez 

mais referências à emergência deste campo. De acordo com Garavan et. al. (1995), 

existem alguns traços que são comuns na literatura acerca do desenvolvimento dos 

recursos humanos, como se indica no Quadro 1.  

__________________________________________________________________ 

◊ Forte relação entre recursos humanos e estratégia 

◊ Formação como investimento e não um custo  

◊ Preocupação com a mudança a nìvel organizacional e pessoal 

◊ Focalização nas actividades de formação no interior da organização 

◊ Focalização na aprendizagem organizacional e individual 

◊ Actividades associadas à aprendizagem 

__________________________________________________________________ 

Quadro 1: Elementos comuns na literatura de HRD (Adap. de Garavan et. al. 1995) 

 

A mais recente perspectiva da HRD, é a noção de desenvolvimento estratégico dos 

recursos humanos que se traduz em potenciar a utilização dos trabalhadores na 

empresa, contribuindo para o alcance das suas estratégias. Como tal, o 

desenvolvimento das pessoas na organização faz parte de uma estrat égia global de 

recursos humanos. 

 

Esta dimensão estratégica é enfatizada por autores como Harrison e por Hall & 

Cacioppe et al.. Na perspectiva de Harrison (1989 e 1997), o alinhamento das 

actividades de formação e desenvolvimento com a missão e os objectivos 
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estratégicos da empresa, faz sobressair as competências, os conhecimentos, a 

capacidade de aprendizagem e a motivação dos trabalhadores, o que leva ao 

desenvolvimento contínuo quer da empresa quer dos próprios trabalhadores. Na 

mesma linha, Saunders & Holdaway (1992) e Garavan, Costine & Heraty (1995), 

consideram que o principal objectivo é que as actividades de desenvolvimento dos 

trabalhadores tenham impacto ao nível da organização.  

 

De acordo com esta perspectiva, as pessoas são de tal forma importantes para a 

organização que tem que se promover o desenvolvimento dos seus conhecimentos 

e comportamentos, com o objectivo de satisfazer, para além dos objectivos da 

empresa, os objectivos pessoais dos trabalhadores. 

 

Alguns autores (Garavan, Costine & Heraty, 1995; Torrington, Hall & Taylor, 2002), 

consideram que existe uma diferença entre o tradicional modelo de formação e 

desenvolvimento e o desenvolvimento estratégico dos recursos humanos. Este 

existe no sentido proactivo, de intervenção em todo um sist ema, e com uma visão 

futura da organização, por oposição ao primeiro, reactivo, com intervenções 

parcelares em resposta a problemas específicos.  

 

Torrington, Hall & Taylor (2002:402), referem-se a Luoma (2000) que considera 

que esta perspectiva reactiva tem como propósito identificar e remediar défices de 

capacidades em relação à estratégia organizacional. Ao contrário, a estratégia 

proactiva é aquela que se focaliza no estado desejável da organização definido na 

sua visão de futuro. Surge associada a uma aprendizagem por antecipação, onde as 

necessidades futuras são previstas e o desenvolvimento é levado à prática com 

estratégias de antecipação. 

 

No entanto, ainda outra perspectiva existe (Bristow & Searth, 1980) mais ligada à 

criação de competências, sendo mais abrangente, na medida em que para além da 

organização e do trabalhador, considera a pessoa e a possibilidade de auto-

desenvolvimento.  

 

1.3.2.2. Os modelos de gestão dos Recursos Humanos (HRM) 

 

Existe hoje uma vasta literatura entre diferentes modelos e formas de classificar a 

Gestão de Recursos Humanos (Human Resource Management) aqui designada 
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como HRM5. Existem, por exemplo, os modelos ligeiros («soft») e os pesados 

(«hard») (Legge, 2004; Storey, 1987) ou os «modelos dominantes» e os «modelos 

múltiplos» (Dyer & Kochan, 1995).  

 

Os modelos dominantes ou soft tendem a ser prescritivos e referem-se ao 

desenvolvimento do potencial dos trabalhadores com vista à melhoria da empresa e 

de tudo o que com ela se relaciona. De acordo com Legge (2004)6 e com Hendry & 

Pettigrew (1990), estes modelos baseiam-se num humanismo desenvolvimentista 

(«developmental humanism») que acentua o envolvimento dos trabalhadores 

através de políticas de recursos humanos desenhadas com base numa relação de 

confiança e colaboração entre empresa e trabalhadores.  

 

Colocando a ênfase no “humano” (Legge, 2004), estão associados à escola das 

relações humanas de Herzberg e McGregor (Storey, 1987). São modelos que ainda 

que enfatizem a importância de integrar as políticas de recursos humanos nos 

objectivos da empresa, tratam os trabalhadores como um bem e uma fonte de 

vantagem competitiva através da sua implicação, adaptabilidade e elevada 

capacidade e performance. Os trabalhadores são proactivos mais do que passivos 

no processo produtivo, intervêm no desenvolvimento, valorizam a confiança e a 

colaboração que é conseguida através da participação. O ponto central é gerar 

compromisso através da comunicação, motivação e liderança. 

 

Estes modelos têm a sua origem nas teorias sobre relações humanas e 

desenvolvimento organizacional e esforçam-se por articular a performance da 

empresa com a satisfação dos trabalhadores. Promovem a formação e o seu 

desenvolvimento com vista à sua satisfação e surgem como facilitadores do 

compromisso destes para com a empresa.  

 

Já os modelos múltiplos, hard ou estratégicos, defendem, igualmente, a articulação 

das políticas de recursos humanos na estratégia da empresa pelo que relevam a 

importância de um ajustamento entre a estratégia de empresa e a estratégia dos 

recursos humanos. Assim, as políticas de recursos humanos são sempre sujeitas a 

                                                 
5 A formulação inicial da teoria de HRM surgiu da Harvard Business School no início dos anos 80 (Smith, 
Andrew e Hayton, Geoff, 1999:253, citando Beer et al., 1984). A dicotomia entre os modelos hard e soft 
tem sido mais debatida na literatura britânica desde o modelo de HRM de Guest. 
De acordo com Gill (1999), hoje existe o modelo de Harvard baseado na escola das relações humanas, 
que enfatiza os aspectos comunicacionais, o trabalho em equipa e a utilização de talentos individuais. 
Situa-se na perspectiva “soft” da HRM. Por outro lado, existe o modelo da Michigan School que se situa 
mais na perspectiva estratégica que propõe uma abordagem “hard” da HRM. 
 
6 KAREN LEGGE é Professora de Comportamento Organizacional na Warwick Business School. É muito 
respeitada e é considerada uma autoridade em matéria de HRM. É editora do Journal of Management 
Studies. 
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contingências determinadas pela estratégia de empresa, pelo que de acordo com 

Legge (2004)7 estes modelos baseiam-se num «utilitarian instrumentalism».  

 

Nesta perspectiva, os trabalhadores são vistos como um factor de produção, um 

custo que deve ser reduzido, mais do que recursos fundamentais para os ganhos de 

produção. Os trabalhadores são vistos como um elemento passivo que é fornecido 

e, os empregados como números e com competências, mais do que um potencial 

de desenvolvimento. O focus encontra-se nos recursos («resource») da HRM 

(Legge, 2004).  

 

Num outro propósito, também Senge (2004:11) refere que «o próprio termo 

“recurso” significa literalmente estar disponível para ser usado. É exactamente essa 

orientação – ver as pessoas como recursos a serem usados pela organização – que 

hoje funciona como obstáculo ao desenvolvimento de empresas de sucesso para o 

próximo milénio».  

 

São modelos descritivos cuja formação e desenvolvimento dos trabalhadores visa o 

aumento de competências apenas para melhorar a performance da empresa. De 

facto, a própria concepção de desenvolvimento é muito limitada, servindo apenas 

para assegurar que as pessoas possuem os conhecimentos e competências para a 

execução das tarefas inerentes ao seu trabalho.  

Mais recentemente, Legge (2004:19) refere que a designação de hard e soft HRM 

está a dar lugar a outros modelos alternativos americanos («resource-based 

value») em que os trabalhadores são a chave das empresas e em que o processo 

de formação e desenvolvimento é crucial. Estes mode los assumem as 

denominações de «high commitment management» (HCM) e «high performance 

work system» (HPWS). O HCM focaliza-se na manutenção dos postos de trabalho, 

no desenvolvimento do trabalhador com vista à elevada produtividade e lucros da 

empresa, mas também com vista à elevada satisfação e compromisso do 

empregado para com a empresa. A HPWS focaliza-se nas práticas relacionadas com 

a elevada performance financeira, como os incentivos económicos, na manutenção 

dos postos de trabalho e refere-se apenas à elevada produtividade e ao lucro.  

A formação é uma de várias estratégias que, com outras políticas de recursos 

humanos, produz competência, adequação e compromisso. O objectivo da 

formação pode não ser o desenvolvimento de cada pessoa/ participante como um 
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fim em si mesmo, mas, muitas vezes, consiste em assegurar que cada participante, 

individualmente, possua as competências necessárias para desempenhar as suas 

funções com o objectivo de melhorar a performance de toda a organização. Pelo 

menos, quando assim é, existe a preocupação de que os resultados e façam sentir 

ao nível da organização. 

 

1.3.2.3. Teoria do Capital Humano 

 

A teoria do capital humano8 surge do investimento em educação e conhecimento e 

emergiu nos anos 60 dada a preocupação cada vez maior com os problemas de 

crescimento económico. Parte da ideia de que a melhoria do nível de especialização 

dos trabalhadores e o aumento das suas habilitações são factores importantes para 

o crescimento económico. O pressuposto central dessa teoria é o de que o capital 

humano é sempre algo produzido, isto é, algo que é o produto de decisões 

deliberadas de investimento em educação ou em formação.  

 

A partir de meados da década de 70, a teoria do capital humano tem sido objecto 

de muitas críticas. Há as que estão relacionadas com os conceitos adoptados por 

esta teoria, sem contudo, questionar a sua estrutura e o seu campo teórico - a 

teoria neoclássica, que postula que os salários são função da produtividade. E as 

que comportam críticas referentes à estrutura teórica do capital humano, e têm 

como referencial a teoria marxista.  

 

A teoria do capital humano desenvolveu os conceitos de formação geral e formação 

específica. A formação geral é a que é adquirida no sistema de educação e 

formação e a formação específica a que é adquirida no seio de uma unidade de 

produção ou serviço. Tem sugerido que as empresas preferem investir na formação 

específica da empresa dado que ela prende o trabalhador e não pode ser usada por 

outras empresas (Smith, Andrew & Hayton, Geoff, 1999:252). A formação geral no 

seio das empresas tem menos oferta dado que as empresas temem a fuga dos  

trabalhadores formados.  

 

Desde meados dos anos 80, a teoria do capital humano tem-se referido à relação 

directa entre formação e produtividade na empresa, através da noção de adaptação 

                                                 
8 A teoria foi anunciada por Theodore Schultz, em 1960, e seu "nascimento efectivo" teria ocorrido em 
1962 no suplemento da revista científica americana Journal of Political Economy, dedicado ao tema do 
investimento em seres humanos. A teoria foi desenvolvida por Gary Becker en 1964. 
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à inovação tecnológica. Assim, nesta perspectiva, a empresa forma para melhorar a 

adaptação e a flexibilidade dos trabalhadores e a sua responsabilidade na inovação.  

 

A formação não estruturada assegurada pelo empregador constitui uma fonte 

importante de competências na medida em que pode permitir às pessoas, 

completar e exercer eficazmente as suas funções. No entanto, o aumento da 

produtividade que os investimentos em formação supõem trazer, é difícil de 

observar e dif ícil é também definir claramente o que é formação específica e o que 

é formação geral (OCDE, 1994). 

 

1.4. O Estado do problema 

 

As primeiras investigações sobre a formação nas grandes empresas, em França, 

começaram no f inal da década de 50 e tinham a perspectiva de melhoria da gestão 

do pessoal. Começavam a surgir referências a novas formas de formação como 

sejam os estágios e a frequência de seminários.  

 

Também aqui, importa, por um lado, analisar a realidade portuguesa à luz das 

políticas europeias e nacionais e, por outro, verificar o que tem sido feito para dar a 

conhecer as práticas e modalidades de formação nas grandes empresas.  

 

Os resultados dos estudos sobre políticas de orientação e formação nos países 

europeus empreendidos conjuntamente pela Comissão Europeia através do 

CEDEFOP (Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional) e da 

FEF (Fundação Europeia para a Formação) e pela OCDE, em associação com o 

Banco Mundial, demonstram que em muitos países, as políticas, os sistemas e as 

práticas de orientação na Europa não respondem às necessidades das economias e 

das sociedades baseadas no conhecimento e apelam à reforma das políticas e à 

reformulação das práticas seguidas neste domínio. 

 

Para recuperar as assimetrias que existem entre a realidade portuguesa e a 

europeia, por exemplo, o Plano Nacional de Emprego 2005-2008, prevê já algumas 

medidas integradas entre as quais:  

- Negociar com os parceiros sociais condições de viabilização da formação dos 

activos trabalhadores em percursos de formação; 

- Mobilizar as grandes empresas e associações empresariais para a formação dos 

seus activos; 
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- Estimular a qualidade na formação e a diversif icação das oportunidades de 

aprendizagem, tirando partido das novas tecnologias da informação e da 

comunicação. 

 

Estas medidas podem contribuir para sensibilizar as empresas para a realidade 

existente em matéria da formação profissional: é reduzido o número de empresas 

que a promovem e de trabalhadores que participam em acções de formação. De 

acordo com a tabela seguinte, são as empresas de maior dimensão as que mais 

promovem acções e que registam uma maior presença nas mesmas.  

 

Quadro 2: Inquérito à execução das acções de formação profissional – 2002 e 2003 (Fonte: DEEP/MTSS) 

 

Em Portugal, a investigação produzida não é ainda suficiente para caracterizar 

todas as práticas emergentes de formação e desenvolvimento, levadas a efeito pelo 

mundo empresarial.  

No entanto, a formação na empresa é hoje considerada uma das mais importantes 

estratégias de desenvolvimento dos trabalhadores. Muitas vezes, a formação 

converte-se mesmo num factor de excelência e na chave do sucesso da empresa, 

na medida em que através da capacitação e do desenvolvimento das pessoas que a 

integram, permite o alcance dos seus objectivos.  

 

Não obstante, há estudos que mostram que apesar dos questionários aos quais os 

formandos respondem positivamente no último dia do curso, a formação não 

satisfaz suficientemente os seus utilizadores: empresas e trabalhadores. A 

satisfação é, neste caso, confundida com os resultados e alguns factores 

contribuem para que isso aconteça:  

- Mais do que construir capacidades para o futuro, a formação tende ainda a reagir 

a necessidades do presente;  

- Mais do que trabalhar na construção do conhecimento dos indivíduos, a formação 

ainda usa a transferência de grandes quantidades de informação;  

- Mais do que se destinar a trabalhar junto das equipas a favor da organização do 

trabalho, a formação ainda se destina à capacitação individual e a cursos isolados;  

  

% 

Dimensão da Empresa (Nº Trabalhadores) 

10-40 50-59 100-249 > 250 

Empresas  com acções  de formação profissional (2002) 16,0 11,4 38,3 46,2 72,5 

Taxa de partic ipação dos  trabalhadores  em acções  de 

formação profiss ional (2003) 

19,6 7,5 13,2 18,1 38,4 
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- Mais do que se realizar em total sintonia com as chefias e os contextos de 

trabalho, a formação ainda se realiza totalmente dissociada da realidade dos seus 

destinatários; 

 

A formação tem um importante e complementar papel na promoção da 

aprendizagem individual e organizacional. Parece-nos que, de facto, é sempre 

possível uma formação que seja extensiva à vida, que se baseie nos interesses das 

pessoas e que promova o seu desenvolvimento completo e permanente. Este era já 

um dos postulados do conhecido relatório Faure (1972:XVI) «Il s`agit non plus 

d`acquérir, de façon ponctuelle, dês connaissances définitives, mais de se préparer 

à élaborer, tout au long de la vie, un savoir en constante évolution et d`”apprendre 

à être”». 

 

1.5. Objectivos do estudo  

 

Centrando-se na análise de diferentes experiências formativas em várias empresas, 

com o estudo, pretende-se analisar as políticas e as práticas de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores nas grandes empresas. Para tal, importa 

conhecer as suas estratégias de modernização e como se tipificam, de que modo é 

que estas incluem a formação e o desenvolvimento, e a sua cultura de 

aprendizagem9 (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 participação dos indivíduos, e como se criam as sinergias 

entre o desenvolvimento individual e o colectivo10. 

 

Nesta fase do trabalho, pretende dar-se uma visão geral da situação actual pelo 

que começámos por conhecer os comentários, as sugestões e as expectativas dos 

profissionais da formação ou responsáveis pelas políticas de desenvolvimento dos 

trabalhadores das grandes empresas. Trata-se, igualmente, de conhecer as 

actividades de formação e desenvolvimento nessas grandes empresas e de 

identif icar um conjunto de boas práticas. No entanto, mais do que definir o como se 

faz ou como é que as empresas conseguem as suas boas práticas, importa clarif icar 

os princípios e as lógicas que podem contribuir para a construção de novos 

alicerces de base às políticas e práticas de formação nas organizações.  

                                                 
9 A cultura de aprendizagem (“learning culture”) é definida pelos autores como “the existence of a set of 
attitudes, values and practices within an organisation which support and encourage a continuing process 
of learning for the organisation and/or its members”. 
10 De acordo com Lopes (2002:18), a “inteligência colectiva”, é diferente da soma das inteligências 
individuais. 
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Cada organização é única e tendo a sua complexidade específica, também as 

situações podem ter que ser encaradas de diferentes perspectivas e podem admit ir 

diferentes soluções. Por isso, a lógica de acção (Maroy, 2005) e os procedimentos 

de formação adequados a uma organização podem não se adequar noutra 

organização. Como referem Canário, Cabrito & Cavaco (2005) 11, trata-se de 

«encarar a formação como um processo que procura responder a problemas e não 

“ensinar soluções” ou agir de forma linear e automática (…)» (p. 142). Também 

Peter Senge12 referia que a raiz de toda a inovação é a teoria e os métodos, não a 

prática.  

Embora tenhamos presente que, muitas vezes, o pensamento em torno das 

melhores práticas incita a copiar mais do que a compreender e que as práticas são 

sempre situacionistas, parece-nos importante conhecê-las já que se terão 

desenvolvido como consequência das capac idades investidas de um dado grupo de 

pessoas face a circunstâncias específicas.  

1.6. Delimitação do objecto de estudo 

 

Tendo em conta o que foi já referido relativamente aos estudos e aos dados que se 

conhecem sobre a formação nas grandes empresas, que se referem a abordagens 

quantitativas com enfoque para o número de cursos, a carga horária, o número de 

pessoas afectadas ou os custos com a formação, existe todo um campo de práticas 

de formação que efectivamente são levadas a efeito em grandes empresas que 

importa conhecer.  

 

Pretende-se com a presente investigação analisar o que se passa em concreto, em 

grandes empresas13, mas também inventariar as políticas definidas em termos do 

país e das instâncias reconhecidas e reguladoras em matéria de Formação 

Profissional. A abordagem centrar-se-á ao nível qualitativo da formação profissional 

contínua no seio das grandes empresas. Importa conhecer a formação que levam a 

cabo no seio da própria organização, quer por estruturas e meios internos, quer por 

                                                 
11 Canário, R., Cabrito, B. e Cavaco, C. (2005).  “Administração local e formação de formadores” In 
CANÁRIO, Rui e CABRITO, Belmiro (ORG.) (2005). Educação e Formação de Adultos. Mutações e 
Convergências. Lisboa: Educa 
 
12 Numa passagem recente (2006) por Portugal, em entrevista a Jorge Nascimento Rodrigues (s/d) 

13 De acordo com a Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto que aprova o Código do Trabalho, na SUBSECÇÃO 
X e na definição de tipos de Empresas (Artigo 91.º), considera-se: a) Microempresa a que empregar no 
máximo 10 trabalhadores; b) Pequena empresa a que empregar mais de 10 até ao máximo de 50 
trabalhadores; c) Média empresa a que empregar mais de 50 até ao máximo de 200 trabalhadores; d) 
Grande empresa a que empregar mais de 200 trabalhadores. 
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recurso a entidades externas. Também toda a formação que organizam no exterior, 

em parceria com outras organizações ou entidades e também a formação no 

exterior, a que recorrem, enviando trabalhadores.  

 

Por outro lado, importa conhecer todas aquelas actividades que não sendo 

consideradas de formação, se revestem de elevada formatividade. Incluem-se 

todas as actividades de formação informal e não-formal que se desenvolvem em 

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

organização. 

 

O objecto de estudo centrar-se-á nos aspectos que configuram a situação actual da 

formação nas empresas pelo que importará conhecer: 

a) Políticas da empresa: 

 A integração da formação na estratégia das empresas: política da empresa e 

articulação da formação com os planos de inovação, de qualidade, de 

internacionalização, comerciais,...  

 Relação entre o emprego e a formação: adequação das pessoas e formação, 

reciclagem e aperfeiçoamento, polivalência profissional...  

 Volume e investimentos em formação: participantes, horas de formação/ 

empregado,... 

 Financiamento da formação: Custos e investimentos, fundos próprios e 

subvenções, ratios por unidade,... 

 O que a empresa faz no sentido do desenvolvimento estratégico da 

aprendizagem. 

 

b) Práticas de formação: 

 Tipos de formação: área funcional e de especialização, destinatários, nível e 

categoria dos participantes,... 

 Organização da formação: Departamentos, serviços, unidades de formação e 

nível de estrutura, articulação funcional e transversal, centralização/ 

descentralização,... 

 Profissionais da formação: responsáveis, técnicos, formadores, 

administrativos. Selecção, formação, carreira. Papel e status na organização 

 Sistemas e metodologias de formação: métodos mais comuns, modalidade 

(presencial, distância, posto de trabalho, coaching), ferramentas de 

formação,... 

 Qualidade e eficácia: impacto e eficácia, critérios e qualidade,... 
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 Inovação em formação: Novos enfoques (gestão do conhecimento, 

qualidade Total, Competências profissionais, Organização aprendente,...), 

introdução de Novas Tecnologias (Aprendizagem personalizada, 

multimédia,...), sistemas de gestão da formação,... 

 Perspectivas e tendências: Evolução do emprego e as qualificações e 

competências,... 

 Actividades, de outros departamentos, com carácter formativo, para 

promover a aprendizagem individual, de equipa e organizacional 

 

c) Parcerias: 

 Formação na empresa e sistema educativo: colaboração com centros e 

escolas, práticas na empresa, estágios,... 

 Papel das organizações empresariais, profissionais e sectoriais: apoio à 

formação, formação promovida,... 

 Papel das organizações sindicais: Funções e responsabilidade no que 

respeita à formação, informação,... 

 Papel das organizações patronais: apoio à formação,... 

 

O estudo deverá permitir identificar e estudar as experiências e formas de trabalhar 

em grandes empresas, e as suas boas práticas em algum aspecto ou campo mais 

significativo da formação e do desenvolvimento dos seus trabalhadores. Por outro 

lado, importa conhecer os propósitos e as motivações que estão na origem da 

formação. Poderá ser interessante relacionar as distintas modalidades de formação 

com os diferentes propósitos que podem relacionar-se com situações tão diversas 

como: 

 Satisfazer necessidades de formação técnica e funcional das pessoas  

 Contribuir para o desenvolvimento profissional de chefias e outros 

trabalhadores 

 Acelerar a maturidade pessoal de futuras chefias 

 Difundir mensagens da direcção, com vista um alinhamento estratégico 

 Introduzir mudanças funcionais ou operativas  

 Difundir crenças ou valores re lacionados com a cultura da organização 

 Levar por diante programas específicos de melhoria contínua, de inovação e 

outros 

 Facilitar o diálogo e o intercâmbio de experiências entre as pessoas 

 Gerar uma saudável e estimulante mudança de contexto por uns dias  

 Melhorar a imagem interna e externa da empresa  

 Consumir o orçamento disponível 
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 Premiar, motivar ou satisfazer os participantes seleccionados  

 

Normalmente, a formação surge relacionada com o perfil que se pretende alcançar 

ou melhorar, seja ao nível dos conhecimentos, das experiências, das destrezas 

técnicas, das forças intra pessoais ou de habilidades interpessoais, das atitudes e 

comportamentos, ou dos sentimentos, das crenças e dos valores morais.   

 

Esta última dimensão, interessa-nos também para ver até que ponto existem 

empresas que vão além das questões meramente técnicas e específicas ligadas às 

tarefas e se preocupam em promover uma formação para os valores, para a 

cidadania, para o desenvolvimento moral e pessoal. Muitos desempregados haverá, 

não pela falta de formação técnica ou específica mas, provavelmente, devido a 

carências ao nível dos valores e princípios que regem a sua conduta e 

disponibilidade na procura de emprego.  

 

1.7. Questões orientadoras 

 

As questões orientadoras para o desenrolar do trabalho exploratório foram, em 

parte, indutivas, fruto da nossa experiência prof issional e também de estudos 

anteriores. Relacionam-se com o objecto de estudo e com os objectivos 

anteriormente definidos nos seguintes domínios:  

 

Em primeiro lugar, ao nível das políticas, trata-se de clarificar o papel 

desempenhado pelas grandes empresas enquanto agentes de formação e 

desenvolvimento. No presente contexto económico e social, as empresas assumem 

muitos papéis que tradicionalmente cabiam ao estado, nomeadamente, o papel da 

formação, pelo que, importa conhecer: 

 As empresas enquanto construtoras de novos perfis profissionais: se muitas 

vezes as empresas estruturam a formação, não apenas a específica mas 

também a geral, para fazer face às suas necessidades, também acontece 

que, cada vez mais, contribuem para suprir carências que existem no 

mercado de trabalho, assumindo, assim, também, um papel central na 

definição de competências; 

 Até que ponto é que a formação promovida pelas empresas não se limita às 

áreas ligadas à função e tarefas do trabalhador, mas, se são proporcionadas 

experiências de desenvolvimento noutros domínios;  

 Na perspectiva de que para manter e promover a sua empregabilidade, a 

responsabilidade do desenvolvimento profissional deve ser assumida 
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também pelos próprios trabalhadores, importa analisar se as empresas 

criam, ou não, as condições adequadas para que ocorra o desenvolvimento 

auto regulado das pessoas; 

 A acção dos departamentos de formação: O departamento de formação 

tanto surge como estando ao serviço dos membros da organização, como, 

noutros casos, parece considerar-se fundamentalmente um serviço da 

empresa; importa identif icar se o modelo institucionalizado assenta em 

dinâmicas de formação formatada e numa lógica de oferta, ou se, assenta 

também em lógicas de melhoria contínua, com formação a medida, e 

baseada também na procura; 

 Se existe um envolvimento concertado com todos os outros actores 

relevantes, com vista à promoção da coesão social e também no 

desenvolvimento de uma verdadeira cultura de aprendizagem ao longo da 

vida; 

 

Uma segunda linha de investigação, visa identificar as práticas de formação em 

contextos formais, informais e não formais, e todas as formas de desenvolvimento 

dos trabalhadores que contribuam para elevar as competências e os níveis de 

capacitação individual e colectiva (o que vai muito para além dos tradicionais 

cursos de formação, esses contabilizáveis e que constam nas estatísticas).  

 

Esta abordagem pressupõe o conhecimento das actividades que promovem o 

desenvolvimento das pessoas e dos colectivos de trabalho levadas a cabo por 

departamentos ou áreas da empresa que podem ir para além das actividades 

desenvolvidas pelos próprios departamentos de formação.  

 

Importa aqui analisar o envolvimento das chefias na implementação da visão 

estratégica da organização e, em concreto, o seu papel na promoção e 

desenvolvimento das pessoas. Como é que as chefias se articulam com a formação 

de modo a contribuírem para a forma como as pessoas trabalham.  

 

Muitas vezes, trata-se de actividades que ou pelo seu carácter de informalidade ou 

não formalidade, ou por escaparem ao controlo do departamento de formação, não 

são consideradas como sendo “de formação”. Importa, igualmente, conhecer os 

novos enfoques dados à formação, isto é, que outras estratégias, métodos e 

métodos se estão a trabalhar como tendo como objectivo o desenvolvimento dos 

trabalhadores. 
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Uma terceira linha de investigação relaciona-se com o caracterizar das subvenções 

às quais, no âmbito dos quadros comunitários de apoio, as empresas recorrem. 

Também aí nos temos deparado com algum desajustamento de medidas dos 

programas operacionais, que nem sempre se adequam às condicionantes existentes 

no seio das empresas, e nem sempre, também, fazem face às necessidades que 

realmente existem.  

 

Importa, por isso, problematizar todas essas questões que existem e condicionam 

as formas de organização da formação nas empresas. Desta forma, poderá dar-se 

um contributo para que, posteriormente, se possam ajustar as medidas e os 

programas a modelos alternativos e a práticas emergentes de formação. 
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2. Pesquisa exploratória: A formação nas grandes empresas  

2.1. Metodologia da pesquisa 

 

Tratando-se de uma metodologia qualitativa de investigação, pela própria natureza 

dos dados que se pretendem obter, a estratégia utilizada é o estudo de caso que, 

como refere Yin (1989:13), quando as questões se situam ao nível do como ou do 

porquê, quando o investigador exerce pouco controlo nos eventos e quando o 

enfoque é num fenómeno contemporâneo, é a estratégia de investigação adequada. 

O estudo de caso pode, no entanto, ter uma abordagem qualitativa, quantitativa14, 

ou ambas. Pode combinar dados quantitativos a partir de questionários e evidências 

qualitativas a partir de entrevistas e observação (Eisenhardt, 1989:535).  

 

Um caso pode ser uma instituição, uma pessoa, um grupo e o caso é a unidade de 

análise mas podem existir sub-unidades dentro do caso. Pode ser analisado como 

um todo e as sub-unidades serem consideradas em articulação com a unidade.  

Assim, o estudo de caso será a metodologia mais ajustada, uma vez que permite 

examinar em profundidade uma organização e o fenómeno em estudo, podendo 

observar-se a forma como as pessoas se comportam e actuam.  

 

As vantagens de um estudo de caso são apontadas por Donmoyer (2000): 

a) Acessibilidade:  pode levar-nos a conhecer fenómenos e situações únicas, 

impossível de fazer de outra forma 

b) Ver atrás dos olhos do investigador: pode levar-nos a ver coisas que de 

outra forma, não teríamos visto 

c) Menos defensivo: as experiências indirectas têm tendência a criar menos 

defesas e resistências à aprendizagem.  

 

No entanto, a generalização é uma questão que se levanta em relação ao estudo de 

caso. Alguns autores referem que não interessa a generalização mas outros 

entendem que ela estará sempre no horizonte, que é inevitável, mas tudo isto 

depende da forma como se define a generalização. Existe, de facto, o risco de 

transposição de uns casos para os outros - generalização intuitiva (Stake, 1994). 

Há a tendência de relacionar um caso que conhecemos com todos os outros que 

venham a surgir. A generalização pode ser feita pelo leitor ou pelo investigador, já 

                                                 
14 Stake é um autor da perspectiva qualitativa do estudo de caso e Yin é um autor da perspectiva 

quantitativa do estudo de caso. 
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que há como que uma compreensão por empatia, por apelo à experiência e às 

emoções. 

 

Mais do que generalizar, pretende-se com o estudo de caso, obter uma 

compreensão aprofundada de cada situação, atendendo ao contexto e 

características específicas. Assim, o estudo de caso tanto é um processo de 

aprendizagem acerca de um caso como o produto da aprendizagem que 

conseguimos no processo.  

 

O objectivo desta pesquisa não é o de generalizar até porque o contributo para a 

construção de uma teoria, dada a dimensão do estudo, seria limitado. No entanto, 

como refere Bassey (1981:85) citado por Bell (1997:24), «O facto de um estudo 

poder ser relatado é mais importante do que a possibilidade de ser generalizado».  

 

Para Stake (1994), os casos podem ser intrínsecos ou podem ser instrumentais. No 

estudo de casos intrínsecos, o investigador tem interesse, predominantemente, 

num determinado caso. Não existe, à partida, uma problemática, sendo que esta 

pode revelar-se a posteriori.  

 

No estudo de casos instrumentais, o caso tem interesse como forma de nos dar a 

conhecer uma realidade que pode ser um grupo ou uma problemática que o caso 

esclarece. Segundo Yin (1989), numa lógica instrumental, não interessa estudar 

um caso por si próprio mas antes para nos elucidar sobre uma temática. Considera 

que estudar vários casos tem interesse pela réplica (se o que encontramos num 

caso se repetir no seguinte, podemos ter mais segurança). 

 

Stake (1994:237) - para quem é mais interessante estudar um fenómeno ou um 

conjunto de casos do que um caso único, dado que não podemos compreender o 

caso sem o conhecimento de outros casos - refere que a separação entre as duas 

lógicas nem sempre é muito clara. Para este autor, o caso é um sistema que tem 

uma individualidade própria, é objectivo, tem um self e uma intencionalidade.   

 

Com Yin (1989), podem-se definir diferentes tipos de caso: 

- casos únicos 

- casos holísticos (unidade única de análise) 

- casos com múltiplas unidades de análise  

- estudos de multicasos (estudados 1 a 1 ) (contextos múltiplos)  
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O estudo multicasos será, assim, a abordagem metodológica indicada já que 

permit irá que toda a investigação se concentre em casos específicos e que se 

identif iquem os processos interactivos em curso. Na interpretação dos dados e nas 

conclusões e recomendações, serão aumentados os limites do conhecimento 

existente. Nesta primeira fase da pesquisa, o objectivo prende-se com a extensão 

já que se pretende obter o máximo de informação sobre as práticas das empresas. 

Um número de 3 a 4 casos permit ir-nos-á, numa segunda fase da investigação, 

identif icar os factores de sucesso em matéria de formação nas empresas.  

 

Para tal, podem-se, utilizar várias fontes de prova (Yin, 1989), o que permite 

verif icar múltiplas percepções para clarificar significados e observar a repetição de 

uma observação ou interpretação. Este processo é designado triangulação (Stake, 

1994), na medida em que se recolhem dados a partir de vários informantes e 

fontes, com a confrontação e comparação subsequentes. O objectivo é não nos 

deixarmos levar por uma única pista, apreendendo os ambientes e recolher 

diferentes mensagens. Assim, para além das entrevistas, analisar-se-ão fontes 

documentais da empresa e outras que estejam disponíveis para consulta. Também 

a observação será utilizada, aquando das entrevistas realizadas nas empresas.  

 

Até ao momento, o processo de recolha de dados iniciou-se com um conjunto de 

entrevistas exploratórias a directores de recursos humanos (DRH) e responsáveis 

de formação de grandes empresas. Numa segunda fase, pretende-se usar os dados 

de um questionário que, no âmbito do projecto FAP foi enviado aos DRH das 

empresas e, a partir das respostas, cruzar-se-ão com os dados das entrevistas 

exploratórias e com a observação e as entrevistas de verificação.  

 

A entrevista exploratória, própria de um procedimento indutivo que parte da 

observação do terreno (Ruquoy, 2005), constitui uma fase aberta na qual o 

investigador se familiariza com uma situação que tenta descrever e analisar. É da 

confrontação desta informação com o corpo teórico de conhecimentos que emerge 

uma hipótese, entre várias alternativas.  

 

Nesta fase da investigação, optou-se por recorrer a entrevistas exploratórias com o 

objectivo de fazer uma sondagem, uma exploração sobre a forma como as grandes 

empresas e especialistas concebem a formação. Para tal, procurou-se não uma 

rigidez relativamente a um guião, mas antes estabelecer uma relação de entrevista 

produtiva e f lexível. Aproveitou-se a oportunidade para explorar alguns dados 
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acerca da experiência dos entrevistados e das suas empresas. A lista com os 

tópicos para a entrevista apresenta-se no Apêndice 1.  

 

O objectivo da recolha de informação sobre a empresa antes das entrevistas 

exploratórias, prende-se com o facto de melhor se ajustarem as perguntas à 

entrevista, tendo em conta especificidades relacionadas com a organização e a 

actividade da empresa em causa. 

 

Pretendia-se recolher informação sobre as políticas e práticas de formação e 

desenvolvimento em grandes empresas, ao mesmo tempo que se identificariam as 

perspectivas dos directores de recursos humanos ou responsáveis de formação. 

Antes de cada uma das entrevistas, houve todo um t rabalho  prévio de estudo do 

material existente sobre os entrevistados e as suas empresas. Iniciaram-se as 

leituras que serviram de referências teóricas a todo o processo de recolha de 

dados.  

 

Depois, para aceder à informação sobre empresas potencialmente interessantes, 

começou-se, desde logo, através de publicações sobre estudos elaborados sobre as 

práticas de formação nas empresas, por efectuar um conjunto de leituras. Com as 

entrevistas exploratórias não se tratava de reunir informações muito precisas e 

definidas em todas as empresas, mas, antes, pôr em evidência os aspectos 

importantes do problema em cada uma das empresas e para cada um dos 

entrevistados. 

 

2.1.1. Processo e procedimentos 

 

Para a elaboração da pesquisa, decidiu-se fazer um estudo exploratório constituído 

por um conjunto de entrevistas mas também de recolha de informação sobre as 

políticas e práticas de formação nas empresas.  

 

Recolheu-se toda a informação proveniente de periódicos, acerca de práticas de 

formação nas empresas, performance, informações sobre ranking, trabalhadores e 

outros dados relevantes, teses que de alguma forma abordam as questões da 

formação e desenvolvimento das pessoas nas organizações, livros sobre estudos 

em empresas, estudos realizados em outros países e informação em periódicos da 

especialidade, de economia e generalistas. A recolha de informação para as 

entrevistas exploratórias contou também com uma pesquisa nos sites, depois de 

haver sido recolhida informação prévia junto das fontes já referidas.  
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A partir destas fontes, elaborou-se a lista das empresas que poderiam interessar 

para integrar o estudo (Apêndice 2). Decidiu-se quem entrevistar e elaborou-se um 

ficheiro com os contactos, dados das empresas e entrevistados e informação 

relevante sobre políticas ou práticas de recursos humanos/ formação. Já com a lista 

de empresas, de associações, e de peritos ou testemunhas privilegiadas, deu-se 

início aos primeiros contactos telefónicos junto de directores de recursos humanos 

e responsáveis de formação de grandes empresas. 

 

Tentámos encontrar um grupo diversif icado de grandes empresas, e 

propositadamente elegemos as que, à partida, nos ofereciam possibilidades de 

problematizar os aspectos da formação que queríamos abordar. Assim, a escolha 

não foi totalmente aleatória. Houve, de facto, uma intenção, ao escolher (algumas) 

empresas onde se pudessem encontrar diferentes pontos de vista e onde sabíamos, 

de antemão, tratar-se de empresas que têm importantes investimentos em 

formação. 

 

Dado que a finalidade deste estudo se relaciona com questões qualitativas de 

políticas e lógicas de formação, o objectivo era identificar pistas para a 

investigação, encontrar novas ideias, recolher a opinião dos entrevistados e ,  

diferentes formas de encarar as questões da formação. Nesta primeira fase, as 

entrevistas permitiriam abrir pistas de investigação, e posteriormente, hão-de 

ajudar a definir os casos a estudar. Num primeiro momento, procedeu-se à recolha, 

selecção e tratamento de informação relevante em matéria de formação das 

grandes empresas.  

 

Neste sentido, a pesquisa permit iu recolher informação sobre as políticas e 

filosof ias de base, as práticas e estratégias mas também sobre as representações 

dos entrevistados, pessoas com elevado estatuto e poder de decisão em matéria de 

formação, nas empresas em Portugal.  

Desde logo, o objectivo deste trabalho é a verificação empírica. 

 

Este trabalho de campo teve como objectivos específicos: 

a) Descrever as políticas e modelos de formação nas grandes empresas  

b) Caracterizar as práticas e estratégias inst ituídas de modo a poder compará-

las em diferentes empresas e identificar um conjunto de pistas para a 

investigação 

c) Problematizar essas práticas à luz de um campo teórico de conhecimentos 
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d) Identif icar a situação actual e um conjunto de tendências e perspectivas 

futuras 

 

Seleccionadas as 26 empresas, realizaram-se as entrevistas exploratórias. Antes de 

cada uma das entrevistas, houve todo um trabalho prévio de estudo do material 

existente sobre os entrevistados e as suas empresas. Deu-se especial atenção à 

linguagem usada no seio da organização, procurando estabelecer-se um 

vocabulário comum a ser usado na elaboração das questões da entrevista. No 

decurso das entrevistas foram usados os meios naturais de se registar uma 

entrevista: as anotações e o gravador. Para tal, foi solicitada a permissão para 

gravar as entrevistas, o que também já constava do texto previamente enviado por 

e-mail aos entrevistados.  

 

Num terceiro momento, transcreveram-se as entrevistas e procedeu-se, 

sistematicamente, até ao dia seguinte, à elaboração do relatório. A preocupação em 

anotar todos os detalhes esteve sempre presente. No relatório foi anotada a nossa 

opinião e os pontos principais da entrevista. Posteriormente, depois de transcrita a 

entrevista, remetemos o relatório ao entrevistado para autenticar as informações. 

 

Num contacto telefónico, quer directamente com os directores de recursos 

humanos (DRH) ou responsáveis de formação (RF), quer através de outros 

contactos, quadros das empresas, era adiantado o âmbito do estudo e feito  o 

pedido de colaboração para a realização das entrevistas. De imediato era solicitado 

que facultassem o endereço de e-mail para que fosse enviado um texto a formalizar 

o pedido de colaboração, onde se explicitavam os objectivos e uma lista de 

assuntos a serem abordados na entrevista (Apêndice 3).  

 

Neste texto era também solicitada a autorização para gravar a entrevista para que 

se facilitar a colheita de dados uma vez que as mesmas seriam transcritas. 

Salvaguardava-se a confidencialidade da empresa e do entrevistado. Referia-se 

ainda que tratando-se de um trabalho académico, os dados seriam usados apenas 

para investigação. Enviado o e-mail, acordou-se a posteriori uma data e hora para 

a realização da entrevista. 

 

Depois de formalizado o pedido de colaboração, procedeu-se à marcação das 

entrevistas. Como já referido, com estas entrevistas pretendia-se clarificar a 

pertinência de uma série de questões inicialmente formuladas mas também 

levantar outras que anteriormente não se tinham colocado, agora fruto das 
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experiências e práticas vigentes em cada empresa e das perspectivas dos 

diferentes interlocutores. Antecipadamente, havia-se já iniciado um conjunto de 

leituras que ajudaram a definir as perguntas de partida que se traduziram por um 

grupo de questões para entrevistas, como já referido, pouco directivas.  

 

Aquando das entrevistas, definiu-se com os entrevistados se, aquando da 

elaboração do relatório, se deveria manter o anonimato ou se o mesmo poderia ser 

revelado. 

Depois de transcrita a entrevista e realizado o relatório, foi enviada por e-mail aos 

entrevistados a transcrição da entrevista e o conteúdo do relatório, para que 

validassem a informação neles contida. 

 

As questões caracterizaram-se por uma grande abertura para que possibilitassem a 

maior informação possível e permitissem tanto explorar aspectos importantes e 

centrais da formação nas empresas, como encontrar ideias e novas pistas de 

trabalho. Para a formulação das perguntas houve ainda o cuidado de alargar 

perspectivas teóricas, e de eventualmente romper com ideias pré-concebidas. 

Tentámos utilizar termos vagos, gerais, sempre que possível, em aberto, para não 

influenciar as respostas. Deu-se especial atenção à linguagem usada no seio da 

organização, procurando estabelecer-se um vocabulário comum a ser usado na 

elaboração das questões da entrevista. 

 

Assim, o número de perguntas era, à partida, reduzido, tendo-se optado por tratar 

as questões de acordo com o curso da conversa. O objectivo foi que o entrevistado 

não se sentisse pressionado a ter de responder a uma quantidade de perguntas. 

Pretendia-se que o interlocutor expressasse de forma livre e aberta, todas as suas 

percepções, atitudes e experiências face à formação contínua nas grandes 

empresas. Tal como refere Quivy & Campenhoudt (1992:68), «trata-se, portanto, 

de abrir o espír ito, de ouvir, e não de por perguntas precisas, de descobrir novas 

maneiras de por o problema, e não de testar a validade dos nossos próprios 

esquemas». 

 

No decurso das entrevistas foram usados os meios naturais de se registar uma 

entrevista: as anotações e o gravador. Para tal, foi solicitada a permissão para 

gravar as entrevistas (o que também já constava do texto previamente enviado por 

e-mail). A preocupação em anotar todos os detalhes esteve sempre presente.  
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Com uma duração média aproximada de 30 minutos a 1 hora, estas entrevistas 

foram, então, gravadas tendo-se procedido à sua transcrição e produção de um 

relatório. Apenas num caso (Empresa 10) não foi permit ida a gravação da 

entrevista pelo que se tomaram notas. As questões colocaram-se até perfazer os 

60 minutos, sempre que os entrevistados tivessem acedido a que a duração fosse 

essa. Sempre que os entrevistados solicitaram menos tempo, esse aspecto foi 

cumprido pelo que se colocaram as questões dentro do período ac ordado.  

 

Após a entrevista procedeu-se, sempre até ao dia seguinte, à elaboração do 

relatório. Recorreu-se à utilização de bibliograf ia, de dicionários e de Internet para 

pesquisa e melhor compreensão de termos usados pelos entrevistados. Foi anotada 

a nossa opinião e os pontos principais da entrevista. Depois, remetemos o relatório 

ao entrevistado para validar as informações. 

 

Em cada relatório houve uma preocupação em fazer destacar as boas práticas, na 

identif icação e problemas e variáveis relevantes. Ainda que se pudesse não estar de 

acordo com a perspectiva dos entrevistados, foram anotadas as questões a 

problematizar, no sentido de dar pistas de investigação. Houve, igualmente, a 

preocupação de referir os aspectos positivos relativamente ao processo e à forma 

como decorreu a entrevista e alguns aspectos relativamente ao entrevistado.  

 

Com objectivo de ganhar o interlocutor, sentiu-se a necessidade de atender a 

alguns aspectos de estratégia e de cuidados a observar:  

 Nos primeiros contactos, revelava-se o interesse da pesquisa, a utilização a 

dar-lhe, o enquadramento no projecto FAP, e justificava-se o motivo da 

escolha da entidade para o pedido de colaboração; 

 Antes de iniciar a entrevista, recordava-se o interlocutor dos objectivos da 

investigação, do quadro institucional, da forma como se chegou até ao 

entrevistado, a duração, o papel do investigador que não omite opiniões, 

mas escuta e questiona (Ruquoy, 2005);  

 Além de se escutar o interlocutor, tentou-se estar atento a reacções 

suscitadas pela própria presença do investigador. Tais percepções, tal como 

outras relacionadas com expressões emocionais que foram percebidas, 

foram identificadas; 

 Tentou-se utilizar o vocabulário do entrevistado, mais do que o vocabulário 

e os termos do guião ou do corpo teórico; 

 Acentuou-se ora o papel de investigadora ora o de profissional da formação. 

Atendendo a que nesta pesquisa a investigadora possui uma dupla 
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identidade ligada ao seu trabalho, por um lado, e ao seu papel de estudante, 

por outro, dependendo do perf il do interlocutor, acentuou-se mais uma 

pertença ou outra; 

 Num ponto anterior, houve já referência à necessidade de o investigador 

não se deixar influenciar e, romper com ideias pré-concebidas. Pelo facto de 

a investigadora ser profissional da área, houve partic ular atenção com este 

aspecto. O facto de se trabalhar no dia-a-dia na implementação das 

políticas, de criar e aplicar práticas e metodologias de formação, facilmente 

haveria a tentação de entrar em diálogo com o interlocutor, tomando 

posição sobre algumas opiniões do entrevistado; 

 Houve o cuidado de, no decurso de toda a conversa, ir reformulando as 

palavras e ideias do entrevistado. O objectivo era o de clarificar ou resumir 

alguns aspectos, certificar que as ideias foram bem compreendidas, mostrar 

interesse e atenção pelo que dizia o interlocutor, mas também contribuir 

para que o entrevistado aprofundasse algumas ideias;  

 No f im da entrevista, perguntava-se ao interlocutor se queria acrescentar 

algum dado importante, e se estaria disposto a continuar a colaborar na 

prossecução do estudo. 

 

2.2. Feed-back / validação por parte dos entrevistados  

 

Transcrita a entrevista e elaborado o relatório, enviou-se a cada um dos 

entrevistados, num prazo que normalmente decorreu entre 2 e 3 semanas após a 

entrevista, o relatório completo para que fosse validada a informação. Embora a 

maior parte dos entrevistados não tenha reagido ao e-mail enviado, alguns 

responderam com comentários ou sugestões que foram incorporados, na 

transcrição da entrevista (Apêndice 4). 

 

Quase todos os directores pediram resultados deste estudo. Comprometemo-nos a 

enviar algum texto sobre as tendências identificadas. Desde logo, algumas 

empresas manifestaram muito interesse e curiosidade pelo trabalho ( Empresa 5, 

Empresa 11, Empresa 19, Empresa 13, Empresa 3, Empresa 23, Empresa 20, 

Empresa 8, Empresa 22, Empresa 24), e tomaram a iniciativa para se 

disponibilizarem para a continuidade da pesquisa numa fase posterior, de 

aprofundamento das questões (Empresa 14, Empresa 2, Empresa 13, Empresa 25). 
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2.3. Com vista a aperfeiçoar a prática de trabalho de campo 

 

Realizadas as entrevistas, procedeu-se a uma análise do trabalho realizado e, 

enquanto entrevistadores, alguns aspectos devem observar-se com vista a que se 

corrijam em trabalhos futuros: 

 Muitas vezes, usou-se o termo “formação” quando, na verdade, o que se 

pretendia é que os entrevistados se referissem a todas as actividades de 

formação e desenvolvimento, o que incluía por exemplo, aspectos de 

comunicação, informação, e não apenas cursos ou actividades de formação 

formal 

 Muitos temas não foram explorados para não cortar o raciocínio dos 

entrevistados tendo nós optado por os deixar expor e concluir as suas 

ideias. Por vezes, no fim, já não era possível, normalmente, por questões de 

tempo, voltar atrás para retomar algum outro tema 

 Numas entrevistas descreveram-se detalhadamente algumas práticas do 

processo de formação, noutras, descreveram-se todas as práticas do 

processo mas sem detalhar nenhuma. Isso pode ter a ver com o facto de 

que há empresas que realizam formação para diferentes grupos, e vários 

tipos de formação. Outras, têm menor diversidade de práticas pelo que 

nessas se detalharam algumas 

 Tratando-se de entrevistas exploratórias e se por um lado se pretendia, 

desde logo, realizar cada entrevista de forma aberta, não estruturada, 

tratando-se mais de uma conversa, por outro lado, em alguns casos, deveria 

ter-se conduzido melhor a entrevista no sentido de abordar mais em 

profundidade alguns temas específicos, de modo a que para os 

entrevistados, em alguns casos, não houvesse tanta abertura para se 

referirem a aspectos laterais relativos à da empresa e ao negócio.  

 

2.4. Universo das empresas em estudo 

 

2.4.1. Critérios para a selecção dos casos  

 

Seleccionaram-se as empresas tendo em conta diversos sectores de actividade, no 

sentido de tornar mais abrangente o estudo sobre a forma como operacionalizam a 

formação e o desenvolvimento das pessoas. Para as entrevistas exploratórias, as 

empresas foram seleccionadas de acordo com os seguintes critérios:  

- Grandes empresas, segundo a definição do Código do Trabalho, empresas 

com mais de 200 trabalhadores. Excepção feita a duas empresas: Uma 
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(Empresa 3) porque na altura da entrevista tinha havido uma recente 

diminuição dos colectivos (em princípio, temporá ria); e outro caso (Empresa 

20) por ser uma empresa que apesar de ter os seus 130 trabalhadores, tem 

um volume de negócios considerável e, principalmente, pela expansão e 

crescimento, e por ser considerada um caso de êxito e de 

empreendedorismo do seu fundador (Prémio Pessoa 2006). Além disso, pela 

nossa própria curiosidade em conhecer como funciona a formação para um 

colectivo de trabalhadores que se situa ao nível do criativo e em que, 

normalmente, se enquadram em subculturas ligadas aos computadores e à 

Internet 

- Práticas inovadoras de formação e desenvolvimento de trabalhadores 

(através de outros estudos anteriores, de publicações ou teses, de 

informação em revistas da especialidade ou de Economia) ou pela 

informação e conselhos de testemunhas privilegiadas 

- Notoriedade e reconhecimento no mercado em que actuam 

- Pela nossa rede de relações pessoais  

 

Houve a preocupação de diferenciar as empresas do ponto de vista do sector de 

actividade e do tipo de gestão. A finalidade era fazer variar as condições estruturais 

de natureza económica e organizacional (o tipo de produção, a organização do 

trabalho, o tipo de prof issões, diferentes grupos funcionais, nível de instrução e de 

formação dos trabalhadores), que de alguma forma, pudessem modelar a forma de 

conceber a formação por cada uma das empresas. 

 
Estatuto jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Empresas onde decorreram as entrevistas 
 

Sector e actividade 

 

Foram escolhidos 13 sectores de actividade em que as empresas têm diferentes 

tipos de capitais e de gestão: nacionais (públicas e privadas) e Transnacionais. As 

entrevistas realizadas, por sectores, foram as que se encontram no Quadro 3. 
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M ultinacional

Nacional Privada

Nacional Pública
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Quadro 3: Empresas onde decorreram as entrevistas 
 

 

Nº trabalhadores 

 

Como já referido anteriormente, seguiu-se a definição do Código do Trabalho 15, em 

que se considera uma grande empresa a que empregar mais de 200 trabalhadores. 

Excepção feita a duas empresas: A Empresa 3 porque na altura da entrevista tinha 

havido uma recente diminuição dos colectivos (em princípio, temporária); e a 

Empresa 20 por ser uma empresa que apesar de ter os seus 130 trabalhadores, 

tem um volume de negócios considerável e, principalmente, pela expansão e 

crescimento, e por ser considerada um caso de êxito e de empreendedorismo do 

seu fundador (Prémio Pessoa 2006).  

 

2.4.2. Apresentação dos dados 

 

Para tratamento dos dados foi realizado um relatório logo após cada entrevista, e 

elaborada uma grelha de análise para uma melhor comparação e análise dos dados. 

A grelha de análise era constituída por um conjunto de categorias que permit iram 

classificar e comparar o material das entrevistas. O desenvolvimento e a definição 

das categorias não foi definido a priori mas, foi sendo construído e alterado, com 

base na informação que se ia recolhendo.  

                                                 
15 Lei nº 99/2003 de 27 de Agosto 
 

Ramos de Actividade Nacionais  

Transnacionais Públicas Privadas 

Sector energético 

 
Galp   

Alimentação, Bebidas  e Tabaco 

 
 Unicer Danone / Tabaqueira 

Cons trução Civil 

 
 Mota-Engil  

Indústrias  de E lec trónica e de 

Máquinas 
  

E facec/  

Siemens 

 

Indústrias  metalúrgicas  e 

metalomecânicas 
 Bruno Janz  

Indústria Q uímica 

 
  P fizer 

Indústria A utomóvel 

 
 Vanpro  

Indústria vestuário, têxtil e couro 

 
 Moritex  

Novas  Tecnologias   
Novabase  

YDreams 

Comércio a retalho/ Dis tribuição   
Leroy Merlin/ Auchan/  

Renault 

Serviços CGD T rivalor 
Securitas   

Allianz 

Hotelaria, Res tauração, Turismo 

 
 Estoril-Sol  

T ransportes , C omunicações  e 

serviços  de dis tribuição 

 

TAP  

Metro  

CTT  

Vasp Vodafone 
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2.4.2.1. Relatório de entrevista 

 

Com o objectivo de apresentar os resultados, realizou-se, sempre após cada 

entrevista, o relatório que incluía as entrevistas transcritas (Apêndice 5). Neste 

relatório, que consta de 5 pontos (Quadro 4), inclui-se a informação recolhida sobre 

a empresa antes de realizar a entrevista, a entrevista transcrita, uma abordagem 

geral às práticas e políticas e as questões que em geral nos mereceram maior 

destaque, pela positiva, identificaram-se as questões que nos dariam pistas para a 

investigação e analisou-se o processo da entrevista.  

__________________________________________________________________ 

◊ Dados  gerais  da empresa e do entrevis tado 

◊ Perguntas  e respos tas 

◊ Relatório da entrevis ta 

◊ Identificação e definição de problemas  e variáveis  relevantes 

◊  Relatório do processo de entrevis ta 

__________________________________________________________________ 

Quadro 4: Partes que compõem o relatório de cada entrevista exploratória 

 

No relatório de entrevista, houve uma preocupação em fazer destacar as boas 

práticas, na identificação e definição de problemas e variáveis relevantes. Ainda 

que se não estivesse de acordo com a perspectiva dos entrevistados, foram 

anotadas as questões a problematizar, no sentido de dar pistas de investigação. 

Houve igualmente a preocupação de referir os aspectos positivos relativamente ao 

processo e à forma como decorreu a entrevista e alguns aspectos relativamente ao 

entrevistado. Para não melindrar o entrevistado, no relatório, não se questionaram 

os aspectos com os quais não estávamos de acordo. 

 

No entanto, apenas com o relatório, muita informação se perderia pelo que, 

iniciámos, então, uma análise ao conteúdo das entrevistas constituindo categorias 

para classificação das respostas.  

 

2.4.2.2. Grelha de análise  

 

A grelha de análise elaborada compõe-se de um «conjunto de conceitos descritivos 

ou analíticos que permitem comparar e classificar o material do inquérito» (Maroy, 

2005:129) e o seu sentido foi sendo explicitado a partir dos dados. Não se trata 

propriamente de uma análise de conteúdo clássica «composta por diversas 

variáveis, cujas modalidades devem ser predefinidas com precisão, mutuamente 

exclusivas, unívocas, exaustivas» ( id:ibidem, referindo-se a Bardin, 1989).   
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Para analisar as entrevistas, utilizou-se, então, uma grelha de análise com um 

conjunto de categorias que permitiram classif icar e comparar o material das 

entrevistas (Apêndice 6). O desenvolvimento e a definição das categorias foi sendo 

construído e alterado, com base na informação que íamos recolhendo. Inicialmente, 

optámos por começar a analisar as entrevistas mais ricas no conteúdo (as que 

davam mais pistas de investigação) e foi a partir destas que se começou a 

classificar e a comparar o material recolhido. Assim, trata-se de uma analytic 

description (Maroy, 2005:120) em que a análise não parte de uma grelha pré-

existente, mas deriva de questões práticas, a partir das próprias entrevistas. De 

facto, ao longo das entrevistas foram surgindo questões diferentes ora típicas ora 

pertinentes para o sector ou a empresa que não se teriam evidenciado se já 

houvesse, à partida, uma grelha de análise predefinida.  

 

Com o objectivo de mais facilmente compreender as diferenças e as semelhanças e 

opções em matérias de políticas e práticas entre as diferentes empresas e também 

de poder verificar tendências em determinados sec tores ou tipos de gestão, através 

de filtros, criou-se a grelha numa folha de cálculo do Excel com as categorias que 

se apresentam (Quadro 5). Esta grelha permite analisar os dados por diferentes 

tipos de empresas: Nacionais públicas16, Nacionais privadas17 e Transnacionais18. O 

resultado das comparações levou a que se identif icassem novas categorias e 

conceitos que inicialmente não se haviam antecipado. 

 

A cor cinzenta utilizada nas grelhas significa que o tema/ a categoria não foi 

abordada na entrevista respectiva e que não se recolheu qualquer informação a 

esse nível.  

 

A categoria a problematizar inclui questões abordadas nas entrevistas mas que são 

paralelas às políticas e práticas. Sendo questões paralelas mas que igualmente 

importa problematizar mas não como questões de fundo.  

 

À medida que se fez este trabalho de comparação, surgiram as categorias e as 

dimensões da grelha de análise. A partir desta análise da realidade, classif icou-se o 

material e surgiram-nos hipóteses interpretativas e propostas para a investigação 

posterior. As comparações foram estabelecidas de forma vertical e de forma 

                                                 
16 Empresa criada pelo Estado com capitais próprios ou fornecidos por outras empresas públicas para a 
exploração de actividades de natureza económica ou social 
 
17 Empresa cujo capital é detido na sua maioria pelos agentes económicos privados, e cujo objectivo final 
é o lucro 
 
18 Uma transnacional é uma empresa que opera e/ou fabrica em dois ou mais países diferentes. 
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horizontal. Tanto realizámos análises provenientes da aplicação de diferentes 

categorias numa mesma empresa, como comparámos a mesma categoria em 

diferentes empresas.  

Da análise do material empírico sublinharam-se as passagens interessantes e que 

se relacionam com os objectivos do estudo e com a realidade analisada, e 

elaborou-se uma síntese.  

Categorias Dimensões 

1.  Características das empresas 

 
a. Estatuto jurídico 

b. Sector e actividade 

c . Nº trabalhadores 

d. Grupos  funcionais   

 

2.  Formação e Recursos Humanos 

 

a. Designação/ Conceitos  em uso 

b. RH e Formação: O rganização 

c . Estrutura e Recursos  para a formação 

d. Papel dos  RH/ Formação 

e. Recurso a empresas/ formadores  externos 

f. Formadores  internos  permanentes  (RH) 

g. Formadores  internos  eventuais 

3.  Políticas 

 
a. Visão estratégica de RH 

b. Formação e desenvolvimento de carreiras   

4.  Práticas e estratégias 

a. Formação Inicial 

 

a. Integração na empresa 

b. Desenvolvimento/ execução da formação de 

integração 

c . Formação inic ial 

d. Desenvolvimento/ Execução da formação inic ial 

e. Certificação de profissionais 

5.  Práticas e estratégias 

b. Formação contínua 

 

a.     Formação formal 

               C omportamental e Comercial 

               Execução da formação comportamental 

               Formação técnica 

               Execução da formação técnica 

               Formação em s istemas  de suporte às  operações 

                        b.    Formação não formal e informal 

               O utras/ Boas  práticas 

               P ráticas  de aprendizagem e desenvolvimento 

                        c .     Modalidades  de formação 

6.  Estágios/ Parcerias 

 

a. Política de estágios 

 

 

7.  Diagnóstico para a formação 

 

a. Identificação de necessidades   

b. Identificação de potencial 

 

8.  Avaliação da formação 

 
a. Avaliação da reacção 

b. Avaliação de conhec imentos 

c . Avaliação da trans ferência/ eficác ia 

d. Resultados  para a empresa 

e. Retorno do investimento (ROI)  

 

9.  Tendências 

 
a. Formar para o saber ser 

b. Formar para o saber fazer 

c . O  indivíduo responsável pela própria formação 

d. O  papel da empresa/ RH 

e. Papel das  chefias 

f. Formadores 

g. Formação por antecipação 

h. Formação a dis tânc ia 

 

10.  Outras questões a 

problematizar 

 

a. Exigênc ia da empresa versus  nível de desenvolvimento 

das  pessoas 

b. Desenvolver as  competências  da empresa versus  do 

trabalhador e das  equipas 

c . Formação considerada no Balanço Social 

d. Formação e o novo código do trabalho 

e. Relação com ensino/ univers idades/ centros de 

formação 

f. Formação co-financ iada 

g. Outros 
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Quadro 5: Estrutura da grelha de análise das entrevistas 

2.4.3. Da análise das entrevistas 

 

As entrevistas revestiram-se de uma enorme riqueza em termos de conteúdos, 

porquanto abriram pistas e novos pontos de vista foram encontrados. Também de 

um elevado interesse e gratificação pessoal, pelos contactos que permitiram 

estabelecer e pelo enriquecimento proporcionado, através dos diálogos mantidos 

com os vários entrevistados e informantes. 

 

Embora tendo como base uma lista de tópicos (Apêndice 1), as questões colocadas 

eram pouco estruturadas, tendo havido, no entanto, algumas que foram sempre 

efectuadas. Por exemplo, a pergunta relacionada com o Balanço social, apesar de 

directa, pretendia recolher informação mais vasta e, a partir das respostas, 

perceber se toda a formação (cursos e outras situações menos formais ou fora de 

contexto de sala) que consta no balanço das empresas é a que efectivamente é 

realizada e, ao mesmo tempo, perceber se os DRH admitem que existem outros 

departamentos a organizar formação. 

 

Na formulação das perguntas houve o cuidado de utilizar termos vagos, gerais, 

sempre que possível, em aberto para não influenciar as respostas. Por exemplo, 

falava-se de actividades de formação e não de cursos de formação. Assim, deixava-

se desde logo claro que as actividades podem ir muito para além dos cursos e era 

uma forma de os entrevistados incluírem o que considerassem. 

 

Da análise das entrevistas, há que reflectir acerca de algumas percepções que 

tivemos e de opções que tomámos:  

 Surgiram dúvidas sobre até que ponto é que algumas actividades de 

comunicação e informação se podem qualif icar como sendo formativas. A 

questão é saber onde começa e acaba a formação, a comunicação, a 

informação ou a aprendizagem. Existem muitas outras actividades e 

estratégias, para além da formação que têm um carácter formativo e que 

conduzem à aprendizagem, talvez até mais do que alguns cursos 

 Mantiveram-se os termos, a linguagem, as expressões e com isso também 

as expressões idiomáticas usadas pelos entrevistados, na análise das 

entrevistas 

 Importa problematizar as questões, identificando os aspectos positivos e os 

negativos do ponto de vista dos entrevistados 

 Em todas as entrevistas, mesmo naquelas em que os conteúdos possam ser 

menos ricos à partida, tentaram-se identificar questões a problematizar e, 
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de facto, isso conseguiu-se. Mesmo das empresas que em termos de 

formação têm fracas políticas e práticas como é o caso da Empresa 17, foi 

possível extrair um conjunto de problemas relativos à formação co-

financiada que não tendo realizado esta entrevista, não se identificaria  

 Na análise do conteúdo, o facto de alguns campos estarem a cinzento, 

significa que esses aspectos tão-somente, não foram abordados, não 

podendo inferir-se daí que não se verificam na empresa. Tratando-se de 

uma entrevista exploratória e com as perguntas pouco estruturadas, 

tratando-se mais de uma conversa, às vezes não eram abordadas algumas 

questões. No entanto, se o tivessem sido, em todas as entrevistas as 

mesmas perguntas, isso seria vantajoso na comparação dos dados 

 Os termos técnicos usados pelos entrevistados podem, nem sempre, querer 

designar o mesmo ou estar correctamente usados. É o caso das expressões 

formação on-the-Job e formação no posto de trabalho  que, para muitos 

significará o mesmo mas, na realidade, pode ocorrer de formas distintas. 

Assim, haverá que clarificar e distinguir os termos on-the-Job, sur le tas/ in 

plant training  e formação no posto de trabalho 

 Aquando da elaboração do relatório e depois de transcrita a entrevista, 

tentou-se sempre pesquisar sobre os termos técnicos e/ou metodologias 

usadas, em termos de desenvolvimento dos RH. Essa pesquisa traduz-se 

nas notas de rodapé constantes em cada relatório  

 Muitas das opiniões reflectirão o ponto de vista dos entrevistados e não 

corresponderão às práticas instituídas (Empresa 7). No entanto, todas as 

respostas foram consideradas, tendo em conta que ainda que possam não 

se verificar, são a opinião dos entrevistados enquanto especialistas da área 

 Muitas das entrevistas começaram com um entrevistado distante, pouco à-

vontade, com respostas curtas e, paulatinamente, foi ganhando confiança e 

parte da entrevista decorreu e terminou de forma aberta (Empresa 17, 

Empresa 16, Empresa 22, Empresa 8). Num caso, a entrevista começou e 

terminou com uma entrevistada menos trabalhadora (Empresa 9) pelo que o 

conteúdo é escasso 

 Na maior parte das entrevistas tivemos a sensação, em algum momento, de 

que os entrevistados estavam eles próprios a ref lectir, a pesar alto, muitas 

vezes, seria a primeira vez que estavam a pensar em tais questões que se 

lhes colocavam. Isso nota-se por 2 motivos: a) perguntam-nos a opinião; b) 

referem que estão a pensar fazer; c) pedem feed-back do estudo; d) 

referem que “pelo menos é a minha opinião (Empresa 7); e) algumas 

contradições no discurso (Empresa 12 em relação a tendências futuras) 
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 Muitos dos entrevistados referiram-se largamente a problemáticas do 

negócio e embora isso não nos interessasse directamente, era importante 

para contextualizar e compreender as posições e opções tomadas pelas 

empresas. 
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2.5. Formação e Recursos Humanos 

 

 

A área de Recursos Humanos surgiu nas empresas na perspectiva de uma maior 

humanização da relação com os trabalhadores, afastando-se da ideia das pessoas 

como um mero recurso.  

Uma das primeiras questões abordadas com os entrevistados tinha que ver com a 

estrutura e a dependência hierárquica e funcional da área de formação. Se 

normalmente, esta se encontra dependente da direcção de recursos humanos 

(DRH), já a designação que assume a área da formação, quanto aos termos, 

conceitos e designações habitualmente em uso, são bastante diferentes nas várias 

organizações.  

 

2.5.1. Estrutura e recursos para a formação 
 
 
Direcção de Recursos Humanos (DRH)  

 

As empresas mostram-se empenhadas em optimizar a relação e a comunicação 

com os seus trabalhadores, não obstante, haver duas empresas nacionais onde não 

existe uma DRH. Num dos casos a DRH passou para a direcção de Inovação e 

Qualidade. Trata-se de uma empresa com uma produção de baixo-custo com 

standards de serviços e com uma estrutura de pessoal em que para além de pouco 

qualificado, é subcontratado. Noutro caso, existe uma área de RH mas não está 

instituída como DRH. Trata-se de uma empresa do sector da indústria com 

tradicionais métodos de gestão e de produção em que a função RH quase se limita 

a uma gestão administrativa de pessoal.  

 

Estes casos ilustram, desde logo, o que se passa numa parte das empresas 

portuguesas nas quais existe a perspectiva de que não vale a pena investir nas 

pessoas, seja porque têm um trabalho rotineiro e para o que fazem, não 

necessitam de outras competências; ou, porque tratando-se de pessoal sub-

contratado que funciona em regime de outsourcing, é, por vezes, de tal modo 

efémera a relação que se estabelece entre a empresa e estes trabalhadores pelo 

que consideram que um investimento na sua formação não se justificaria.  

 

Já nas Transnacionais, todas as empresas possuem a DRH sendo que duas delas 

assumem diferentes designações: Direcção de Pessoas e Recursos (Empresa 25) e 

Corporate Personnel (Empresa 10). 

É comum a área da formação integrar a DRH, à excepção de um caso, em que a 

Direcção da Formação Prof issional funciona com autonomia, talvez por se tratar de 

um Centro de Formação. 
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Designação da área de FORMAÇÃO  

Verif ica-se que em cerca de metade das empresas, o termo formação, se encontra 

ausente da designação do departamento ou área que dela se encarrega. 

Nas empresas nacionais, é notório que o termo desenvolvimento se encontra 

frequentemente presente, muitas vezes, denominando a própria área.  

As designações são, como exemplos : 

 - Gestão do Conhecimento (Empresa 21) 

 - Gestão do Potencial (Empresa 24) 

 - Área de Desenvolvimento (Empresa 11) 

 - Direcção de Desenvolvimento (Empresa 18) 

 - Direcção de Qualidade, Formação e Desenvolvimento - Subdirecção da Formação (Empresa 8) 

 - Direcção de Formação Profissional (Empresa 14) 

Nas empresas Transnacionais, a área da formação, pode assumir diferentes 

designações, como as que se descriminam: 

 - Área de Desenvolvimento / Organisation Development (Danone) 

 - Direcção de Recrutamento e Desenvolvimento Humano (Empresa 9) 

 - Management and Development (Empresa 5) 

 - Gestão do talento/ gestão do desenvolvimento e da formação (Empresa 6) 

 - Organizational Develpment (Empresa 13) 

 - Desenvolvimento e Formação (Empresa 19) 

 - Formação e Desenvolvimento (Empresa 22) 

 - Planeamento e Desenvolvimento Organizacional (Empresa 25) 

 

Na continuidade da investigação e à medida que se aprofunda o estudo, ter-se-á a 

oportunidade de avaliar se estas designações têm, na prática, uma justa 

correspondência à sua designação. 

Será, também, curioso verificar até que ponto estas designações decorrem de uma 

intenção de as empresas, de alguma forma, pretenderem demarcar-se de um 

conceito nem sempre, no passado, prestigiado; ou se correspondem a conceitos 

que de facto, ultrapassam a mera formação tradicional.  

 

Termos e conceitos em uso 

Formação, aprendizagem e desenvolvimento, são termos, muitas vezes, usados de 

modo indiscriminado, mas que, na realidade, representam diferentes concepções. A 

estes, poderíamos ainda acrescentar o termo informação, com o qual tanta vez se 

confunde formação, quando mais do que fornecer às pessoas os meios, esta se 

limita a fornecer informações.  

 

O termo formação foi já discutido na primeira parte do trabalho e vimos que ele 

pode encerrar dimensões mais ou menos completas mas, deverá visar, sempre, uma 
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melhoria de competências e mudanças ao nível do trabalho de um indivíduo ou de 

um colectivo. 

 

Apesar de que em nenhuma das empresas se encontra associado à designação da 

área de formação o termo aprendizagem, alguns entrevistados das empresas 

Transnacionais usam, com frequência, o termo no seu discurso, muitas vezes, em 

substituição do termo formação.  

 - Aprendizagem ou Learning (Empresa 2) 

 - Aprendizagem, competências e desenvolvimento (Empresa 5, Empresa 6, Empresa 13, 

Empresa 25) 

 

Também aqui faltará compreender se os conceitos em uso o são apenas nas 

palavras dos entrevistados, usados como opções de semântica ou se, efectivamente, 

as práticas em uso estão de acordo com as designações usadas. 

Torrington, Hall & Taylor (2002:423) referiam que «we have moved from 

identifying training needs to identifying learning needs». Nesta perspectiva, o 

enfoque coloca-se na pessoa e, mais do que o formador procurar satisfazer 

necessidades, o desenvolvimento dá-se entre a pessoa e as suas próprias 

necessidades (Quadro 6). 

__________________________________________________________________ 

◊ Da identificação de necessidades de formação à identificação de necessidades de aprendizagem 

◊ O desenvolvimento dá-se entre a pessoa e as suas próprias necessidades 

◊ Para melhor satisfação das necessidades deve existir parceria entre o indivìduo e a organização 

◊ Utilização de uma variedade de métodos, não se limitando a cursos formais mas a uma ampla 

variedade de estratégias de desenvolvimento on-the-job e formação a distância 

◊ Focalização no desenvolvimento de habilidades pessoais, de auto-gestão e das atitudes 

◊ Desenvolvimento orientado para o futuro 

__________________________________________________________________ 

Quadro 6: Perspectiva do Desenvolvimento Pess oal (Adap. de Torrington, Hall & Taylor (2002) 

 

Um estudo realizado19 pela CIPD (2005b), conclui também que «recent years have 

seen a significant shift in focus – from training to learning. Learning is the process 

by which a person constructs new knowledge, skills and capabilities. Whereas 

training is one of several responses an organisation can undertake to promote 

learning». De acordo com esta perspectiva, a aprendizagem pode estar imersa por 

todo o lado, a qualquer hora, e não apenas em cursos de formação e em resposta a 

problemas de capacitação ou necessidades previamente detectadas. Está imp lícita 

uma responsabilidade individual para a própria aprendizagem, bem como a 

                                                 
19 Um inquérito distribuído em 2002 a 750 pessoas que tinham participado em actividades de formação 
no seu trabalho 
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formação à medida de uma pessoa, tal como ocorre no coaching individual que, de 

acordo com o mesmo estudo, está a revelar-se em crescimento. 

  

Actualmente, o termo aprendizagem, muitas vezes, associado a desenvolvimento 

(Sloman, 2005), é o termo mais usado. De acordo com o mesmo autor, a 

passagem de formação para aprendizagem e desenvolvimento foi seguida da 

assunção de que não existe uma única forma de aprendizagem. Para Sloman 

(2005a), a formação tem um importante papel complementar na promoção da 

aprendizagem individual e organizacional. A formação é, assim, apenas uma parte 

da aprendizagem e desenvolvimento, tal como os vários tipos de formação 

constituem ferramentas disponíve is para o desenvolvimento das pessoas.  

 

O focus no desenvolvimento remete-nos, assim, para uma mudança no enfoque ao 

nível das habilidades requeridas, e verif ica-se uma passagem das habilidades e 

capacidades técnicas para uma maior relevância ao nível do desenvolvimento 

pessoal e das atitudes. A par deste aspecto, existe ainda outro em que, para além 

das preocupações com a situação e o desenvolvimento actual, existe já uma grande 

pressão para um desenvolvimento orientado para o futuro.  

 

Ao desenvolvimento surge a associação a uma capacidade ampla de preparar o 

futuro e as oportunidades de carreira, mais do que as competências requeridas 

para o exercício da actividade actual do trabalhador. Os processos de 

desenvolvimento podem, assim, incluir actividades como a rotação e o 

envolvimento em projectos especiais, o que neste estudo vamos encontrar em 

várias empresas. 

 

Sloman (2005: ) caracteriza a passagem do conceito de formação ao de  

desenvolvimento «as the progressive movement from the delivery of courses t o the 

development of learning capabilities as a people development strategy». 

 

No tradicional modelo de formação, todos os passos eram dados pela organização 

ou pelos formadores ficando os indivíduos vetados a uma postura passiva, em que 

mais do que partic ipantes activos, eram objecto de estudo. Hoje, parece que para 

melhor satisfazer as necessidades encontradas, deve existir uma parceria entre as 

pessoas e a organização e, as formas e os métodos para as colmatar, devem ser 

diversificados, não se limitando a cursos formais.  

 

RH e Formação: Organização e dependência 
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Neste estudo pretendeu-se, igualmente, perceber o nível de relação que existe 

entre a área de RH e a formação que é realizada na empresa. Verifica-se que nem 

sempre a formação é organizada e exclusivamente dependente da área dos RH, por 

duas ordens de razões: ou porque as empresas consideram que a função formação 

cabe às chefias, ou porque pelas características do próprio negócio e porque as 

áreas carecem de muita formação técnica, de investigação e de produto, possuem 

uma equipa especializada que só trabalha a formação nessas áreas e que está 

inserida nas próprias áreas do negócio. A cargo da área de RH f icam outras 

componentes de formação como sejam os temas da área comportamental.  

 

Tradicionalmente, as grandes empresas possuíam a formação centralizada em 

departamentos constituídos por técnicos e formadores especializados que 

asseguravam a formação formal. Hoje, a responsabilidade para garantir uma 

adequada formação dos trabalhadores cabe, muitas vezes, às chefias. De acordo 

com Dawe (2003:5), esta tendência terá que ver com outras mudanças nas 

práticas e na organização do trabalho como sejam a autogestão do trabalho pelas 

próprias equipas ou o estabelecimento de unidades de negócio nas grandes 

empresas. 

Neste estudo e de acordo com as respostas, verif ica-se, de facto, que a formação 

pode não se esgotar na direcção de RH/ Formação. Em alguns casos, ela é função 

não apenas dos Recursos Humanos e noutros, é mesmo função de outras áreas. 

Existe, por vezes, uma liberdade total para todas as direcções ou áreas 

promoverem ou proporem projectos de formação. Por serem especialistas, os 

departamentos podem sempre organizar formação, e podem até ter um papel mais 

determinante do que o próprio Departamento de Formação.  

A formação pode, assim, ser uma responsabilidade de cada chefia ou departamento 

pelo que a função se encontra muito ou mesmo totalmente descentralizada da área 

ou direcção de RH. Em alguns casos, existem técnicos de formação que funcionam 

como gestores de áreas ou unidades de negócio e fazem a interface com os 

gestores de linha, para trabalhar as questões dos RH entre as quais a formação. O 

estudo coordenado por Dawe (2003)20, conclui que na formação descentralizada, 

um coordenador («training coordinator») actua como um gestor de formação 

(Training broker) que é responsável pela formação corporativa que tem de estar 

alinhada com a gestão estratégica. 

                                                 
20 Estudo “Determinants of successful training practices in large Australian firms”, realizado por Susan 
Dawe do National Centre for Vocational Education Research Ltd. (NCVER). Neste estudo, a autora 
compara as antigas com as recentes práticas de formação em grandes empresas. 
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Ao contrário, noutras empresas, a função formação encontra-se dependente de 

uma estrutura central de RH (como no caso das empresas de serviços partilhados,  

nas Transnacionais), que emana as políticas a aplicar localmente. Existem 

empresas nas quais para além desta estrutura central de RH, possuem estruturas 

específicas ou locais de RH.  

 

Uma outra realidade é o facto de que nem todas as grandes empresas possuem 

uma área de formação formalmente constituída, e muitas vezes, dentro da Direcção 

de RH, as pessoas dedicadas à formação, não possuem uma dedicação exclusiva.  

Também os estudos realizados por Smith & Hayton (1999) sobre a formação nas 

grandes empresas industriais na Austrália provaram que nem sempre estas 

investem numa infra-estrutura de formação.  

 

Em alguns casos, as empresas tomaram a decisão de limitar o seu investimento a 

um staff de especialistas e técnicos de formação, e como referimos já, devolvem a 

responsabilidade de formar as chefias directas. Em outros casos, a importância da 

formação foi sublinhada com a criação de comités especiais de formação ( training 

committees). Em algumas das empresas, em Portugal, existe também um conselho 

ou comité de formação que, em conjunto, decide a política de formação.  

 
Estrutura e Recursos para a formação 

 

Os recursos que, de alguma maneira, intervêm na concepção, planeamento, 

organização, realização, acompanhamento, controlo e avaliação da formação, 

podem ser vários. Pode tratar-se de Gestores de Formação, Coordenadores de 

Formação, Tutores, Formadores, Monitores de Formação, Orientadores de Estágio, 

assim como outros técnicos e administrativos, directamente relacionados com a 

realização e o apoio à formação.  

 

Existem, porém, as empresas que não possuem, ou possuem uma estrutura muito 

reduzida de pessoas dedicadas à formação e quando necessitam, recorrem a outras 

empresas, do grupo ou externas. Em alguns casos, não existem técnicos para além 

do próprio Director de RH que assume alguma intervenção pontual em termos de 

formação. Outras empresas possuem uma estrutura com um responsável de 

formação, técnicos - que podem ser eventuais ou permanentes, além das pessoas 

com funções administrativas. 

 

Verif icou-se que nas empresas nacionais privadas, em dois casos, a estrutura e os 

recursos de formação sofreram uma extinção ou uma redução significativa. Muitas 

http://www.dgert.msst.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/terminologia/termos_113.htm
http://www.dgert.msst.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/terminologia/termos_054.htm
http://www.dgert.msst.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/terminologia/termos_054.htm
http://www.dgert.msst.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/terminologia/termos_168.htm
http://www.dgert.msst.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/terminologia/termos_111.htm
http://www.dgert.msst.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/terminologia/termos_128.htm
http://www.dgert.msst.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/terminologia/termos_139.htm
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vezes, existe uma ou duas pessoas que se dedicam à formação, no âmbito do seu 

trabalho e de outras tarefas inerentes à função de RH.  

 

É notório que poucas empresas possuem uma estrutura com um responsável de 

formação, técnicos e administrativos: 

Nas 8 empresas nacionais privadas, o cenário é o seguinte: existem 5 que não 

possuem uma estrutura dedicada à formação, 1 possui uma pessoa dedicada à 

formação e 2, as maiores, possuem uma estrutura que se dedica à formação, no 

seio da área de  RH.  

Das 5 empresas públicas, todas possuem uma estrutura dedicada à formação. 

 

As empresas Transnacionais, são aquelas em que, à excepção de uma delas existe 

uma estrutura de formação, aparentemente mais consistente e que por vezes, se 

encontra organizada por áreas de competência. A empresa na qual não existe essa 

estrutura (Empresa 20) deve-se ao facto de a formação ser responsabilidade total 

das chefias e de a mesma não se encontrar na dependência dos RH. Outras 

empresas possuem gestores de formação que participam em toda a parte 

conceptual e são formadores de terreno, assumindo funções transversais.  

 

Papel dos RH/ Formação 

 

Quanto ao papel da área dos Recursos Humanos em geral, e da Formação em 

particular, no desenvolvimento das políticas e práticas de formação na empresa, 

não foi possível abordar esta questão junto de todos os entrevistados.  

Alguns aspectos carecem de aprofundamento: verif ica-se que a formação poderá 

não estar centralizada apenas na área dos RH mas encontrar-se dispersa por outras 

áreas e aí é interessante verif icar como e por quê é que tal acontece. 

 

Um outro aspecto prende-se com as lógicas de acção (activa versus reactiva): o 

facto de os entrevistados referirem que têm como papel fazer diagnósticos, 

organização e avaliação da formação, não é por si suf iciente para clarificar as 

lógicas de acção. Mesmo os que referem que actuam numa lógica proactiva e de 

antecipação, tal carece de uma verif icação. 

 

Do ponto de vista quer da empresa quer do trabalhador, é importante analisar se a 

formação tem uma função de carácter reactivo – se apenas se realiza depois de 

verif icados os problemas ou apenas depois de pedida pelos trabalhadores; ou uma 

função de carácter preventivo ou proactivo. Para a empresa, se esta tem visão e 

abertura para realizar formação por antecipação a problemas; para o trabalhador, 
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se acções para elevar os níveis de desempenho existentes, ou, de alguma forma, 

para elevar o potencial das pessoas. 

 

Em 4 das empresas nacionais públicas, parece que se considera que as áreas de 

Formação têm como missão dar formação e a sua actuação pauta-se por uma 

lógica reactiva, de dar resposta às necessidades que vão surgindo. No entanto, um 

dos entrevistados refere que o papel da formação é essencialmente ao lado das 

equipas e, noutro caso, considera que a formação se encontra difusa por toda a 

organização. 

 

Nas empresas privadas, em virtude de muitas não possuírem uma estrutura de 

formação, esta questão não se colocou. No entanto, 3 dos entrevistados referiram 

que o papel da formação é o de estar ao lado das equipas ou das chefias e também 

o papel de criar suporte às chefias que devem dinamizar a formação, que se 

encontra sob a sua responsabilidade. 

 

Nas empresas Transnacionais, encontram-se os RH/ Formação que consideram que 

o seu papel é ajudar as chefias a dar-lhes meios para que possam ser elas a fazer a 

formação. Gerem a formação numa lógica de utilizar os recursos que internamente 

podem colaborar, promover ou incentivar a formação. Das 13 Transnacionais, 9 dos 

entrevistados referem que o papel dos RH/ Formação deve ser ao lado das equipas 

e das chefias e funcionar numa lógica de apoio e suporte às actividades que se 

desenvolvem sob a sua responsabilidade.  

Duas das empresas consideram mesmo que o seu papel é de consultadoria interna 

e um dos entrevistados assume-se como gestor de formação: 

«Nós somos, eminentemente, gestores de formação, não somos formadores, damos alguma 

formação mas é uma formação, digamos, de carácter interno da empresa que nós não podemos 

contratar fora» (Empresa 26). 

 

Neste grupo, fica por clarificar se estes técnicos exercem, de alguma forma, uma 

intervenção ao lado das equipas de trabalho, quando a formação visa a 

implementação de medidas que requerem um acompanhamento ou supervisão.  

 

Estes aspectos são importantes porque, também aqui, podem revelar uma 

mudança ao nível das responsabilidades em matéria de formação, que foge aos 

tradicionais modelos, em que existe uma estrutura central de RH que se 

responsabiliza por todo o processo de formação na empresa. A função formação e 

os dados da formação podem mesmo chegar a não passar pela estrutura central de 
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RH, encontrando-se a função formação partilhada e dispersa por toda a 

organização. 

 

Recurso a empresas/ formadores externos 

De acordo com a definição da OCDE (1997), a formação interna distingue-se da 

externa em função de quem a fornece. A formação interna é assim realizada pelos 

recursos da própria organização e a externa é realizada por pessoas ou empresas 

externas à organização. Na literatura anglo-saxónica, a designação «in-house 

training», inclui toda a formação organizada pela empresa para  colmatar 

necessidades específicas dos seus próprios trabalhadores. Os cursos in-house são 

ministrados com o apoio de consultores externos e são particularmente usados se 

as necessidades de formação se relacionam com estruturas ou procedimentos 

específicos da organização ou se visam encorajar os trabalhadores a trabalhar em 

equipa.  

 

Neste estudo, verifica-se que 7 das 8 empresas nacionais privadas recorrem a 

empresas externas, sendo que várias referem fazê-lo, essencialmente, para os 

temas da área comportamental.  

Nas empresas públicas, todas referem recorrer a empresas externas de formação e  

há casos em que se referem a uma «customização» da formação ou numa 

perspectiva intra, ou seja, de projectos fechados, integrados, com formadores 

controlados e que integram estas equipas. 

A totalidade das Transnacionais admite o recurso a empresas externas de 

formação. 

A lógica desta relação pode ser com base na confiança e parceria mas, também 

ocorre numa lógica de preço em que ganha o contrato de formação que apresentar 

o orçamento mais baixo.  

 

Formadores internos permanentes (RH)  

 

A maior parte das empresas não possui um corpo de formadores permanentes. Em 

11 das 13 empresas multinacionais não existe uma estrutura de formadores 

internos permanentes, pertençam à área de RH ou, a outra área. Nas empresas 

nacionais privadas, 6 entrevistados referiram explicitamente que não possuem 

formadores internos permanentes e nas empresas públicas, todos referiram não os 

possuir.  

 

No entanto, há empresas que referem possuir formadores internos permanentes 

mas que não têm como única função a formação ou podem até não pertencer à 
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área da RH/Formação. São permanentes na medida em que são sempre os mesmos 

a colaborar. É o caso de profissionais que exercem as suas funções normais mas 

que, dado o carácter de frequência ou de participação assídua nas acções de 

formação, são considerados permanentes. 

 

Em algumas destas empresas, é necessário ter em conta que, ao admitirem que a 

formação não está totalmente centralizada nas estruturas da DRH/ Formação, pode 

acontecer que exista um corpo interno de formadores, na dependência de outras 

direcções ou áreas que não da Formação.  

 

Formadores internos eventuais 

 

Algumas empresas possuem formadores eventuais, ou seja, os que exercendo 

outras funções na empresa, colaboram com fo rmação, apenas pontualmente. Será 

interessante analisar a expectativa e o investimento que a empresa tem com estes 

trabalhadores, nomeadamente, através da sua formação como formadores.  

De todas as empresas nacionais, apenas 2 não possuem uma equipa de formadores 

internos eventuais.  

Das empresas Transnacionais, em apenas 1 não existe um corpo de formadores 

internos eventuais. Parece assistir-se a uma aposta e incremento na criação de 

uma equipa de formadores internos, especialistas nas várias áreas e que integram 

os quadros das empresas, que conjugam as aptidões técnica e pedagógica. 

 

2.5.2. Políticas de formação 

 

No âmbito deste estudo, conhecer as políticas de formação das empresas, permit irá 

compreender as lógicas que lhe estão subjacentes, as directrizes, as regras e os 

princípios nos quais se enquadram as suas estratégias e as práticas de formação. A 

Política de Formação dá, assim, pistas e orientações para a organização e execução 

da Formação. 

 

A perspectiva que as empresas têm acerca da formação e do desenvolv imento das 

pessoas, parece poder relacionar-se com o tipo de negócio e com a sua própria 

estratégia empresarial, como, de resto, já o referimos. De facto, à medida que 

foram decorrendo as entrevistas, e pela sua análise, foi-se percebendo que as 

organizações com estratégias de formação mais consistentes e diversificadas 

parecem ser as Transnacionais, em princípio, também, as que possuem mais 

recursos.  
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Nas entrevistas percebe-se que quando uma empresa elabora a sua política de 

formação, fá-lo, normalmente, a partir de especificidades internas, da sua história 

ou da situação actual e em função das transformações do trabalho que nela se 

operam. O papel da formação prende-se, quase sempre, com a necessidade de os 

trabalhadores adquirirem novos conhecimentos, comportamentos ou atitudes, ou 

directamente, com o objectivo de produzir mudanças.  

As empresas que possuem centros de formação são, muitas vezes, as que no 

âmbito seu negócio, têm profissionais cujo exercício da prof issão obedece a uma 

formação prévia, de acordo com legislação para o sector, ou, inclusivamente, pode 

tratar-se de funções profissionais homologadas ou certificadas (como é o caso dos 

pilotos). Verif icámos que, em duas empresas, a formação se concentra, 

essencialmente, nas actividades do seu Centro de Formação que parece mais 

vocacionado para a organização e preparação de cursos por oferta (Empresa 14, 

Empresa 23) e não na definição de políticas ou de outras práticas e actividades 

formativas que visem o desenvolvimento das pessoas que nela trabalham. Talvez 

porque esta é uma outra função que cabe aos RH e não à Formação.  

 

2.5.3. Política de Estágios/ Parcerias 

 

 

Conhecendo-se a política de estágios e parcerias pode conhecer-se a abertura da 

empresa ao mundo exterior e a capacidade de a empresa compreender o estágio 

como importante acção na associação entre pesquisa, ensino e trabalho. Pode ainda 

perceber-se o vínculo existente entre a empresa, as instituições formadoras e 

outros espaços educativos da sociedade. É o que acontece em algumas empresas 

que possuem parcerias ou protocolos com universidades e centros técnicos 

(Empresa 6, Empresa 4, Empresa 2, Empresa 19, Empresa 11). Vários 

entrevistados consideram que a sua política de estágios pressupõe que o estágio 

tem que ser interessante para a empresa e para o estagiário (Empresa 2, Empresa 

26, Empresa 3). 

Outro aspecto referido é que há empresas que possuem a prática de recrutar nas 

universidades (Empresa 6), outras fazem-no através de diferentes tipos de 

estágios, profissionais ou curriculares (Empresa 22, Empresa 25). 

Alguns entrevistados (Empresa 4, Empresa 11, Empresa 15,) têm uma atitude 

bastante crítica face ao papel das escolas e do ensino profissional. Referem que o 

apoio das escolas profissionais ou do IEFP na colocação dos alunos não funciona 

bem, na medida em que não os colocam nas empresas. Por outro lado, tem havido 
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um desaproveitamento dos centros de formação protocolares, por falta de 

divulgação da sua oferta formativa (Empresa 11). Muitos dos técnicos, ex-

formandos, chegam às empresas via trabalho temporário e não via centros de 

emprego. 

2.6. Oferta de formação 

 

Quando se fala em formação, normalmente, a abordagem centra-se mais no lado 

da oferta, e poucas vezes existe uma referência ao lado da procura.  Neste estudo 

pretende-se obter uma visão geral sobre a oferta que as empresas têm e de que 

forma a mesma decorre também da procura. Importa, para tal, conhecer alguns 

aspectos: o público-alvo destinatário; se a formação constitui um processo da 

organização ou se a mesma ocorre como acontecimentos pontuais ou acções 

isoladas; se as formas de organização e operacionalização da formação (formação 

presencial, em alternância, a distância, em contexto de trabalho, formação 

assistida por computador, formação-acção) são variadas e ajustadas ao contexto; 

e as perspectivas sobre o diagnóstico e a avaliação da formação. 

 

2.6.1. Público-alvo 

 

As opções quanto ao público-alvo objecto de formação podem levar a disparidades 

e variam de empresa para empresa. A escolha pode variar, abrangendo todos os 

colectivos - ainda que para tal, por vezes, a participação de cada um possa ser 

reduzida («little bit of it to everyone»), ou pode recair sobre alguns contemplados 

(«a lot of it to just a few selected») (Autio, E., 2002)21.  

 

De facto, dependendo da estratégia e do âmbito do negócio (Ridout et al., 

2002:19), algumas empresas optam por investir na formação dos seus profissionais 

directamente ligados à produção e, neste caso, existe um forte investimento em 

formação mas todo ele está concentrado num mesmo público.  

Outras empresas diversificam a oferta por distintos públicos. Podem ter um 

orçamento elevado mas o valor é distribuído equitativamente por todos os 

trabalhadores.  

 

As empresas nacionais privadas tendem a dirigir a formação aos grupos funcionais 

directamente ligados às operações (Empresa 1, Empresa 3, Empresa 4), que em 

                                                 
21 Autio, E. (2002). Nota de rodapé do discurso apresentado na 12ª Nordic Conference on Small Business 
Research, Kuopio, 26-28 Maio 
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algumas empresas podem ser engenheiros e técnicos altamente especializados 

(Empresa 11). Em algumas empresas, dirige-se a todos os colectivos, se a 

formação decorre de um plano que é proposto do exterior com o objectivo de fazer 

face às obrigações legais e para aproveitar a disponibilidade de formação co-

financiada.  

E quando a aposta não vai directamente para o colectivo principal porque a 

produção não tem níveis de especialização e os trabalhadores são indiferenciados 

ou porque os colectivos são na maioria subcontratados (Empresa 7), a empresa 

aposta em planos de formação individualizados, normalmente dirigidos a quadros 

superiores, através do apoio a pós-graduações e mestrados.  

 

Nas empresas públicas parece haver, igualmente, um maior favorecimento na 

formação dos quadros e chefias, directores e executivos (Empresa 8, Empresa 12,  

Empresa 21)22. Tal signif icará, por vezes, uma formação que contempla os 

interesses e projectos pessoais de cada um. De acordo com Dubar & Gadéa (2001), 

este facto pode revelar a existência de uma certa «desigualdade dos efeitos da 

formação contínua». Canário, Cabrito & Cavaco (2002:133)23 num estudo realizado 

sobre a formação na Administração local, encontraram a mesma tendência de 

assimetrias nos grupos profissionais, em que o pessoal dirigente e os técnicos 

frequentavam mais acções de formação do que os operários e auxiliares.   

 

Também de acordo com o “Público” de 3/10/2007, os dados do relatório anual da 

comissão europeia24 revelam disparidades ao nível da formação, sendo que os mais 

qualificados têm seis vezes mais probabilidade de ter formação do que os 

restantes. 

 

Nas empresas Transnacionais a formação dirige-se, essencialmente, aos grupos 

funcionais directamente ligados à actividade da empresa e às operações: aos 

profissionais qualificados (Empresa 9, Empresa 15, Empresa 23, Empresa 22, 

Empresa 26), aos comerciais e de assistência técnica (Empresa 10, Empresa 13, 

Empresa 25) e aos profissionais altamente qualif icados (Empresa 6 – Consultores, 

em que mais de 90% são licenciados com uma percentagem também elevada de 

MBA. Na Empresa 19, aos engenheiros e técnicos em que 82% dos trabalhadores 

                                                 
22 No entanto, tal afirmação decorre das respostas obtidas e não da realidade e não tem em conta 
quaisquer dados quantitativos de formação realizada nas empresas. 
 
23 Canário, Rui, Cabrito, Belmiro & Cavaco, Cármen (2002). “Administração local e formação de 
professores”. In Canário e Cabrito (Org.) (2002). Educação e Formação de Adultos. Mutações e 
Convergências. Lisboa: Educa 
 
24 Relatório sobre o cumprimento dos objectivos comuns definidos na Estratégia de Lisboa na área da 
Educação e Formação, divulgado em 3/10/2007 
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possuem 12 ou mais anos de escolaridade, sendo que 39% têm formação superior. 

Na Empresa 20, aos Criativos, técnicos de TIC`s em que 80% das pessoas 

possuem bacharelato, licenciatura, pós-graduações, mestrado ou doutoramento). 

Outras empresas referem-se ainda à formação para as chefias e cargos de gestão 

(Empresa 5, Empresa 2, Empresa 13). 

 

Parece, assim, que nem sempre a formação favorece os trabalhadores que mais 

dela necessitam - os menos estáveis ou menos bem integrados, sendo que, pelo 

contrário, muitas vezes, selecciona os que já dispõem de melhores condições 

económicas e sociais na empresa.  

 

No entanto, da parte de algumas empresas (Empresa 18, Empresa 3, Empresa 24, 

Empresa 11), parece existir uma preocupação em elevar os níveis de qualificação 

da população empregada pelo que é a empresa a promover, por exemplo, o acesso 

ao reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC). No caso da 

Empresa 18, 20 a 30% das pessoas têm uma escolaridade inferior ao 9º ano e na 

Empresa 3, 55% são operadores. Noutro caso (Empresa 11), são muito baixos os 

níveis de qualificação das chefias de obra pelo facto de terem integrado a empresa 

como operários e aí terem feito todo o seu percurso na empresa. 

 

Tal como é percebido pelos testemunhos de alguns entrevistados, o 

desenvolvimento das empresas está condicionado pelo nível de desenvolv imento 

das pessoas. Algumas empresas, por exemplo, pretendem avançar em 

determinadas tecnologias mas não podem fazê-lo porque o nível de conhecimentos 

das pessoas não o permite, por não dominarem o inglês ou os sistemas 

informáticos. Como refere Senge (2004:13), é a partir da melhoria contínua dos 

«processos físicos» como montagem e distribuição de produtos, que se pode 

alargar o desenvolvimento contínuo do conhecimento sobre os sistemas sociais. 

Assim, muitas empresas sentem a necessidade de apostar nos níveis de 

qualificação dos trabalhadores, aparentemente, para além das meras competências 

técnicas e específicas das tarefas. 

 

2.6.2. Diagnósticos para a formação 

 

Referir-nos-emos aos Diagnósticos, relativamente aos processos e procedimentos e 

também quanto aos fins visados na sua aplicação. 
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Os diagnósticos devem ocorrer de forma sequencial, em que depois de se 

considerar o nível externo e de mercado se passa progressivamente ao diagnóstico 

ao nível da organização, ao nível da área e da tarefa e, por fim, ao níve l individual. 

De acordo com Winfred & Winston (2003), o diagnóstico de necessidades constitui-

se por 3 etapas que consistem numa análise organizacional (Que objectivos se 

podem conseguir através da formação? Onde se encontram as necessidades de 

formação na empresa?), numa análise de tarefas (O que deve ser aprendido com o 

objectivo de melhorar o desempenho?), e numa análise individual (Que indivíduos 

necessitam de formação e para quê?). Outros autores como Camps (2005), referem 

que na organização, a recolha de informação para a formação se deve realizar ao 

nível estratégico, de resultados e de ocupação ou tarefa. 

 

Para tal, os estudos de diagnóstico devem assentar na recolha de informação e na 

consulta de fontes credíveis, que devem ser internas mas também externas, e 

envolver vários actores que não apenas da área de RH/Formação. As fontes, devem 

ser diversificadas e as amostras representativas. São de considerar, por exemplo, 

os resultados de estudos realizados por outras áreas da organização. 

 

Ao nível micro, nos diagnósticos para a organização das acções de formação do 

plano anual, as empresas podem recorrer a diferentes métodos, como a 

entrevistas, questionários com feed-back, e observação no próprio terreno.  

 

A um nível mais objectivo, devem considerar-se dados quantitativos como seja a 

informação proveniente de estudos, resultados de avaliações anteriores, resultados 

do desempenho das pessoas, mas também da organização, como, por exemplo, ao 

nível dos resultados de produção, das incidências, ou problemas do dia-a-dia. É 

igualmente relevante a informação da própria avaliação de desempenho. 

 

Em todo este processo, deverá estar previsto o envolvimento dos responsáveis 

máximos e de outros colaboradores que exercem funções com conteúdo pertinente 

para o diagnóstico.  

Neste estudo, no entanto, a maior parte das empresas que realiza diagnósticos 

refere-se ao diagnóstico que é realizado pontualmente, uma vez por ano. No caso 

das empresas Transnacionais, apenas 3 entrevistados se referem ao envolvimento 

das chefias e, nem sempre os destinatários da formação serão considerados. É o 

caso também de 1 das empresas públicas, em que o diagnóstico é feito em 

reuniões presenciais com chefias e Conselho de formação. No caso de 1 das 
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empresas nacionais privadas, o diagnóstico é realizado «pelas chefias directas que 

escolhem os cursos para os seus colaboradores» (Empresa 4). 

Fica reflectido também que em algumas empresas (Empresa 4, Empresa 10, 

Empresa 25), o diagnóstico se refere à simples escolha de cursos por parte das 

chefias e que, alguns o farão tendo em conta os resultados da avaliação de 

desempenho. 

A participação activa dos diferentes actores no processo deve ser considerada para  

que o diagnóstico seja negociado e que haja o máximo acordo entre as partes. Nem 

sempre os interesses e motivos para a formação da parte das chefias coincidem 

com os da organização, ou mesmo com os das equipas ou das pessoas 

consideradas individualmente. É por isso que o diagnóstico de necessidades deve 

ser um processo participado em que os vários actores são implicados. Só assim ele 

será próximo da realidade e permitirá um compromisso por parte de todos aquando 

das propostas de formação que dele decorrerem. 

No entanto, nenhum dos entrevistados se refere aos diagnósticos que porventura 

há que realizar, perante acções que se realizam ao longo do ano, que não 

estivessem, à partida, planeadas. Parece tratar-se de diagnósticos que consideram 

apenas o nível da organização, mas não contemplam o nível das tarefas, nem 

mesmo o dos indivíduos.  

Quando questionados sobre as práticas de diagnósticos para a formação, todos os 

entrevistados se referem a práticas, quando muito, relativas a um diagnóstico ao 

nível organizacional mas nenhum deles se refere às práticas que pressupõem uma 

avaliação de diagnóstico ao nível da função ou, individual. Este último é 

fundamental porque é o processo que permite a aferição das competências 

adquiridas pelos formandos «por via da experiência ou da formação, realizado no 

início da acção de formação, tendo como finalidade o ajustamento do programa de 

formação» (CIME, 2001). Numa qualquer intervenção formativa, este diagnóstico 

permite que a formação vá ao encontro das expectativas e das reais necessidades 

que se relacionam com o contexto e com o nível dos destinatários. É específico para 

uma acção em si, e deve incidir sobre os saberes das pessoas que vão realizar a 

acção. 

Muitos dos entrevistados, associam o diagnóstico à avaliação de desempenho e 

desenvolvimento de carreira (nalguns casos, à avaliação de 360º) (Nas 

Transnacionais, 3; nas Públicas, 3 e nas Privadas 1), e à identificação do gap de 
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competências (Nas Transnacionais, 4; nas Públicas, 1). Algumas empresas fazem-

no comparando o nível actual com o nível desejável de desempenho de uma pessoa 

ou de uma equipa: 

«Cada chefia avalia os seus trabalhadores, dizendo qual é o nível ideal para a função que está 

definido no perfil de competências daquela função e qual é o nível real daquele trabalhador» 

(Empresa 25).  

 

Parece natural que a avaliação de desempenho constitua um formação mas, de 

acordo com o anteriormente referido, não deve ser a única fonte, por não 

considerar outros níveis como o próprio trabalho, as tarefas e os indivíduos e por 

não considerar dados objectivos. 

 

É ainda o caso de 7 empresas que associam a prévia inscrição nos cursos que 

existem, ao diagnóstico de necessidades, quando, na realidade, este diagnóstico se 

situa, quando muito, ao nível da organização por apenas definir onde se encontram 

as necessidades de formação ou, ao nível individual, na medida em que permite 

identif icar que indivíduos necessitam de formação: 

«Todos os anos fazemos um levantamento de necessidades de formação. É feito a nível das 

chefias directas que escolhem acções de formação para os seus trabalhadores» (Empresa 4).  

 

Apenas 1 entrevistado de uma empresa nacional pública manifesta que nos 

diagnósticos, deve existir uma maior articulação com a rea lidade do trabalho, ao 

considerar dados da organização e do trabalho, das tarefas e dos indivíduos, por 

exemplo, pelos resultados de estudos ou de relatórios internos:  

«Os relatórios de auditoria e inspecção, por exemplo, são um factor importante de 

levantamento de necessidades de formação» (Empresa 21). 

 

Também apenas 1 entrevistado se refere ao diagnóstico como um dispositivo 

permanente e não a um acto pontual em que, por exemplo, anualmente se 

“detectam carências”. Trata-se de uma empresa transnacional em que existe um 

sistema permanente, «uma avaliação diária…todos os dias nós estamos a ser 

avaliados e estamos a avaliar alguém e daí tiramos muito daquilo em que as 

pessoas estão melhores e daquilo onde não estão tão bem e isso vai-nos permitir ir 

construindo um referencial de necessidades de formação das pessoas» (Empresa 

20). 

 

Um outro aspecto, relaciona-se com a própria concepção que as empresas têm 

quanto aos fins do “Diagnóstico de Necessidades”. Embora o diagnóstico de 
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necessidades de formação, assente, habitualmente, na detecção de carências25 

(CIME, 2001), ele pode constituir-se como um momento privilegiado para encontrar 

pontos de desenvolvimento e competências emergentes, nomeadamente, ao nível 

dos saberes que as pessoas detêm e identificar quais são as áreas de melhoria. De 

acordo com Canário (1999:112) «o reconhecimento dos adquiridos experienciais 

(…) permite encarar o adulto como o principal recurso da sua formação e evitar o 

erro de pretender ensinar às pessoas coisas que elas já sabem».  

 

Para além dos momentos pontuais em que se procede a estudos de diagnóstico de 

necessidades de formação, as empresas e os departamentos de formação podem 

estar abertos, permanentemente, a auscultar necessidades que provêm das mais 

variadas fontes: internas, como sejam as chefias e os próprios profissionais;  

externas, como sejam os fornecedores ou os clientes. 

 

Relativamente ao objecto e aos fins dos diagnósticos para a formação, encontrámos 

diferentes perspectivas. A quase totalidade das empresas parte de uma 

identif icação de necessidades, olhando para os problemas e as lacunas e para o que 

as pessoas não sabem. Esta abordagem estabelece uma relação causal entre a 

formação e a melhoria dos resultados operativos das organizações. De acordo com 

Camps (2005), trata-se de uma visão tradicional que não permite captar a riqueza 

e compreender a complexidade das organizações, «especialmente su dimensión 

social y política, sus relaciones dinámicas con el entorno y el aprovechamiento del 

conocimiento de sus membros» (p.120). 

 

Outras há, todas Transnacionais (Empresa 5, Empresa 13, Empresa 25), que têm a 

preocupação  em  identificar não apenas as carências e necessidades alvo de 

melhorias  mas,  também,  por  outro  lado,  se  trata  de  identificar  as 

competências individuais e colectivas que existem e é a partir delas que se traçam 

 os planos de melhoria e se definem as áreas temáticas a desenvolver face à 

estratégia e objectivos da empresa. Tentam identificar o potencial que existe em 

cada indivíduo, no sentido de olhar mais para o que as pessoas, a partir do que 

sabem e fazem, podem ainda fazer melhor. Esta perspectiva situa a formação ao 

nível do desenvolvimento e dos processos de mudança.  

 

                                                 
25 Diagnostic des besoins de formation / diagnosis of the training needs. Detecção de carências, a nível 
individual e/ou colectivo, referentes a conhecimentos, capacidades e comportamentos tendo em vista a 
elaboração de um plano de formação. 
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Um exemplo disso é uma outra empresa (nacional privada) em que no caso do 

programa de quadros de elevado potencial se avalia o potencial de evolução na 

empresa: 

«Avalia-se o potencial de cada um dos trabalhadores no sentido de perceber novas áreas de 

orientação, de desenvolver liderança, a gestão, o potencial de evolução na empresa e que tipo 

de formação é necessária para construir a sua carreira» (Empresa 18) 

 

Outro exemplo é um sistema global designado Plano Avançado («advanced planing»):  

«Onde identificamos pessoas talentosas e consideramos que são capazes de desenvolver certo 

trabalho. O melhor é conseguir-lhe um lugar que lhe permita aprender como fazê-la» (Empresa 

5).  

Nesta perspectiva, trata-se de identificar os saberes e competências a incrementar:  

«a questão coloca-se em termos do que há a melhorar, desenvolver ou maximizar»(Empresa 

13). 

 

2.6.3. Formação inicial 

 

 

Na grelha de análise elaborada para o tratamento das entrevistas, na categoria 

práticas de formação inicial, formaram-se as subcategorias de formação de 

integração, formação inicial e, certificação de profissionais.  

A formação inicial, propriamente dita, é a que se destina a conferir uma qualificação 

profissional certificada e a promover a iniciação profissional ligada a contextos 

específicos de trabalho26. Pode referir-se também a uma certificação como a obtenção 

do certificado de aptidão profissional27 a que muitas profissões são obrigadas. 

 

A formação de integração na empresa refere-se ao acolhimento que as empresas 

fazem aos novos trabalhadores com o objectivo de favorecer a sua integração 

socioprofissional. A preparação da integração dos novos trabalhadores constitui 

uma preocupação de muitas das empresas e, tanto pode estar a cargo da área de 

Recursos Humanos, do superior hierárquico ou pelo colega mais disponível. A 

integração é planeada de acordo com a estratégia da empresa.  

Outras empresas parecem valorizar mais a informação contida nos manuais de 

acolhimento. 

Existem empresas que possuem na Direcção de Recursos Humanos pessoas com o 

objectivo de receber e informar os novos trabalhadores, sobre políticas e missão da 

empresa. Muitas fornecem informações úteis ao conhecimento da organização como 

                                                 
26 In Anteprojecto da Proposta de Lei da Formação Profissional 
 
27

 Documento oficial que comprova a competência do indivíduo para o exercício de uma profissão ou 
actividade profissional, o nível de qualificação e, eventualmente, a equivalência a habilitações escolares 
(CIME, 2001) 
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o organigrama e estrutura dos departamentos ou simplesmente o planeamento das 

primeiras semanas, quer ao nível de formação geral sobre a empresa, quer ao nível 

da formação específica sobre a função. O plano passa por valorizar a cultura, a 

história e evolução da empresa assim como a própria actividade pelo que a 

integração conta com um conhecimento de todos os departamentos, no sentido de 

conhecer procedimentos, chefias e equipas.  

De acordo com as situações observadas, o plano de integração de novos 

trabalhadores poderá ter um duplo objectivo: o trabalhador, sentir-se-á confortável 

e acreditará na empresa, ao mesmo tempo que a empresa transmit irá ao novo 

trabalhador uma imagem de organização, planeamento e preocupação com o seu 

pessoal. Se quase todas as empresas possuem mais ou menos elaborados e 

demorados planos de integração de novos trabalhadores, poucas se referem a um 

seguimento a posteriori no posto de trabalho, que permita acompanhar e avaliar o 

período após a integração.  

O processo de integração é, em algumas empresas Transnacionais (Empresa 6), 

designado de «induction» e é realizado pelo recurso a diferentes modalidades: um 

tutor no posto de trabalho, plataforma de e-learning, e/ou workshop presencial.  

Um aspecto que aqui parece destacar-se é que na maior parte das empresas 

Nacionais, a integração dos novos trabalhadores é da responsabilidade das áreas ou 

departamentos que as vão receber e não é propriamente uma função que cabe aos 

Recursos Humanos/ Formação. Nem a elaboração do plano de integração, quando 

ele existe, nem o próprio acompanhamento posterior à admissão. Talvez tal 

aconteça dado que a integração se realiza no posto de trabalho e quando assim é, 

parece haver uma total passagem de responsabilização da área de Recursos 

Humanos/ Formação para as próprias áreas e hierarquias.  

No caso das empresas Transnacionais, o processo de integração de novos 

colaboradores é mais estruturado, aparentemente mais completo e envolve, para 

além das chefias, a própria área de RH/ Formação e pode envolver pessoas de 

outras áreas (Empresa 6). Várias empresas (Empresa 15, Empresa 19, Empresa 

22), apresentam material de apoio, nomeadamente, apoio aos tutores que depois 

continuarão o processo de integração, já no posto de trabalho.  

Quanto à certificação de profissionais, verif icou-se que, nos processos de formação 

inicial, se promove a formação com vista à certificação, sem a qual não é possível o 

exercício da profissão. É o caso dos seguranças (Empresa 23), os gestores de 
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projecto (Empresa 19), ou dos croupiers (Estoril Sol). Existem ainda as empresas 

que apostam nos processos de certificação, reconhecimento e validação de 

competências para alguns trabalhadores. 

2.6.4. Formação contínua 

A formação contínua28, realizada já no exercício das profissões, visa «uma 

adaptação às transformações tecnológicas e técnicas, favorecer a promoção social 

dos indivíduos, bem como permitir a sua contribuição para o desenvolvimento 

cultural, económico e soc ial» (CIME, 2001). 

No âmbito deste estudo e da análise das entrevistas, considerámos as 

subcategorias de Formação formal, formação informal e não formal. A formação 

formal é geralmente descrita como aquela que está previamente definida em 

termos da sua duração e de um local para o efeito. Normalmente, mas não 

necessariamente, ocorre em sala, na própria empresa, ou em instituições externas. 

Tem como base a aprendizagem de conhecimentos e a aquisição de competências 

ligadas a capacidades de adaptação, de reprodução, de construção e de aplicação 

que se adquirem e desenvolvem em formação.  

Tradicionalmente, supõe o envolvimento de técnicos de formação na concepção e 

desenho dos cursos, formadores/ especialistas técnicos no desenvolvimento dos 

conteúdos, dos objectivos e métodos para avaliar a qualidade da formação e os 

resultados alcançados.  

 

Se a formação formal ocorre no local de trabalho, o conceito corresponde aos 

termos (muitas vezes usados até como sinónimos) «formation sur le tas» ou ao de 

«on-the-job training» CIME (2001).  

No entanto, há que distinguir os dois conceitos. De acordo com o Thesaurus da ILO 

(2005), «on-the-job training», é a «formation donnée au poste de travail, des 

tâches normales de production servant de base à l'enseignement et aux exerc ices 

pratiques». É a formação que ocorre quando um indivíduo participa, no posto de 

trabalho, numa actividade de formação destinada a melhorar as suas competências 

profissionais; ou a que ocorre enquanto desempenha a sua função e executa as 

suas tarefas normais de trabalho. Estas actividades de formação no posto de 

trabalho podem incluir a formulação de perguntas aos colegas, a auto-

                                                 
28 Formation professionnelle continue / continuing vocational training / berufliche weiterbildung / 
formación profesionel continua 
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aprendizagem, o explicar e demonstrar aos outros as suas práticas de trabalho, 

observar os colegas e outros a trabalhar, entre outras.  

 

O «on-the-job training» exclui todas as actividades de formação que ocorram em 

sala ou através de formação externa. Tratando-se de uma actividade que visa 

melhorar os conhecimentos ou as competências individuais, apresenta 

normalmente, as seguintes características (CIPD): 

 É realizada no posto de trabalho do formando, numa base de one-to-one 

 Requer tempo para se realizar e está, por vezes, condicionada aos períodos 

de menor actividade  

 É uma actividade específica, planeada e estruturada. 

 

A «formation sur le tas» («In plant training»), de acordo com a mesma fonte, trata 

de «toute formation professionnelle, y compris l'apprentissage, donnée dans les 

locaux d'une entreprise où le bénéficiaire de la formation travaille; peut être 

donnée sur le tas ou en dehors du poste de travail, ou combiner ces deux types de 

formation». Trata-se, portanto, de uma modalidade de formação que tem mais a 

ver com o local onde ocorre a formação, e não com os processos de trabalho. 

 

Em sala ou em contexto de trabalho, a formação formal pode versar diferentes 

conteúdos. Uns que se relacionam com o conhecimento do produto e a técnica 

relacionada com o mesmo, outros que se enquadram nos sistemas e processos 

ligados a uma profissão. E outros ainda que se prendem com as competências 

comportamentais e comerciais. Hoje, fruto das novas práticas de gestão nas 

organizações, iniciadas a partir da década de 8029 e pelas alterações que se 

produziram ao nível da organização do trabalho, as pessoas têm de estar muito 

mais preparadas para lidar com a implementação de processos, a resolução de 

problemas e devem ter uma visão sistémica. A formação tem um papel 

preponderante, na medida em que se requerem novas capacidades para enfrentar 

os desafios associados a novas formas de organização do trabalho. Essas 

capacidades são muito mais do foro comportamental e atitudinal do que técnico ou 

específico do trabalho em si.  

 

Nas empresas visadas no estudo, a formação comportamental é organizada a partir 

dos RH e encontra-se na sua dependência. Das empresas Transnacionais, em 7 faz-

se com recurso a empresas externas e 4, admitem realizá-la com recursos 

                                                 
29 A Gestão da Qualidade Total (TQM), o desenvolvimento do trabalho em equipa (Teamworking), o 
emagrecimento das empresas (Lean production), a reengenharia de processos (Business process re-
engineering) e a aprendizagem organizacional 
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(formadores) internos também. Algumas referem que nessa área a formação é 

«individualizada» e as chefias são enviadas para realizarem cursos e seminários no 

exterior: 

«Nos quadros superiores, nós fazemos uma gestão muito individualizada...Estamos a falar das 

escolas, das melhores escolas do mundo, desde Harvard às espanholas...com as chefias e há 

muitas acções que fogem deste catálogo...Há muitas acções, como eu estava a dizer, que são 

individuais, desde seminários...» (Empresa 19). 

 

Também nas empresas Públicas, 4 das 5 empresas recorrem a empresas externas 

para a formação comportamental.  

 

A formação técnica entende-se como sendo o «conjunto integrado de 

conteúdos/actividades de formação tecnológica e de formação prática» (CIME, 

2001), e em algumas empresas (Empresa 14, Empresa 10, Empresa 6, Empresa 

13), esta formação encontra-se a cargo das próprias unidades de negócio ou 

empresas. Isto acontece também porque muitas vezes, esta formação está 

relacionada com o próprio conteúdo e áreas do negócio, por isso, mais do âmbito 

das unidades do que propriamente da área de RH.  

 

Ao contrário da formação comportamental e comercial em que existe, 

essencialmente, um recurso a empresas do exterior, na formação técnica, 

específica e que visa o conhecimento do produto, as empresas recorrem aos 

quadros e técnicos que, internamente, dominam a área. Noutros casos, as 

empresas recorrem aos fornecedores dos equipamentos e produtos para 

colaborarem neste tipo de formação. 

 

Outro aspecto ainda referido por alguns entrevistados das Transnacionais (Empresa 

26, Empresa 2) é a utilização da formação em cascata  em que um núcleo de 

pessoas aprende um tema com o objectivo de, posteriormente, o transmit ir aos 

restantes colegas. Muitas vezes isto envolve programas contínuos de formação com 

pessoas que não são propriamente da área de formação. Trata-se de especialistas 

ou de técnicos das mais variadas áreas da empresa e que desempenham um papel 

de formação. As pessoas envolvidas nos processos de recolha e análise de dados, 

são treinadas em capacidades comportamentais como comunicação, espírito de 

equipa, ou serviço ao cliente.  

 

A formação informal pode ser definida como a formação que não é planeada, não 

documentada e não estruturada. Muitas vezes, aproxima-se do que se considera 

ser o aprendendo na comunidade e inclui todas as situações que proporcionam 

http://www.dgert.msst.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/terminologia/termos_048.htm
http://www.dgert.msst.gov.pt/Emprego%20e%20Formacao%20Profissional/terminologia/termos_045.htm
http://66.249.93.104/translate_c?hl=pt-PT&u=http://www.infed.org/lifelonglearning/b-edcom.htm&prev=/search%3Fq%3Dinformal%2Band%2Bnon-formal%2Blearning%26hl%3Dpt-PT%26lr%3D
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aprendizagem que surgem na vida quotidiana e no trabalho. Não se trata de 

actividades especificamente formativas, mas sim do aspecto educativo que tais 

actividades encerram em si.  

A formação é, assim, menos planeada e ocorre mais por incidente, como parte 

normal do dia de trabalho. No entanto, este tipo de formação é uma realidade que 

ocorre em muitas organizações e contribui para melhorar muitas competências e 

mesmo a motivação dos trabalhadores. 

Relativamente à formação não-formal30, na página web do CEDEFOP pode ler-se 

«Workers soon to demand pay for what they have learned, no matter where they 

have learned it». De facto, a formação não-formal reveste-se de uma grande 

flexibilidade na sua organização e nos seus métodos. Surge, normalmente, de 

forma intermitente, alternando com outros aspectos da vida e é um processo que 

se apoia nos conhecimentos e experiência real dos participantes. Geralmente ocorre 

fora das instituições próprias de educação ou formação, durante o tempo de lazer, 

junto da família ou no trabalho e, por isso, muitas vezes, constitui uma parte 

invisível das modernas sociedades. 

2.6.4.1. Práticas e estratégias de aprendizagem informal e não-formal 

Dentro das actividades de formação contínua levadas a cabo pelas empresas, e de 

acordo com a informação recolhida nas entrevistas, optou-se por categorizar as 

práticas e as estratégias de aprendizagem informal e não formal nas empresas.  

Existe uma variedade de estratégias e de actividades de formação informal e, 

algumas são tão comuns que nem sequer são encaradas como sendo de formação. 

Este aspecto foi particularmente notório nas entrevistas realizadas dado que, em 

muitas empresas, parece existir pouco acompanhamento do que se passa ao nível 

do trabalho e, por outro lado, porque não se tratando de formação formal, não é 

tida em conta nos processos de formação e desenvolvimento, pelos departamentos 

de Recursos Humanos/ Formação. No entanto, e de acordo com os resultados do 

inquérito da CIPD de 2005, as situações informais de partilha de conhecimentos, 

estão a ser usadas cada vez mais pelas empresas no Reino Unido. Uma outra forma 

de compreender a aprendizagem informal, é vê-la simplesmente como a 

aprendizagem implícita que resulta no conhecimento tácito (Polanyi, 1967). 

 

                                                 
30 O relatório – Making Learning Visible – fornece uma visão geral da aprendizagem não-formal por toda 
a Europa, analisando o seu papel nos respectivos contextos políticos dos estados membros 
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Algumas empresas Transnacionais (Empresas 2, 5, 13), com o fim de elevar os 

conhecimentos dos trabalhadores, adoptam como estratégias o estágio com outros 

colegas noutros departamentos ou mesmo, noutros países. Uma das empresas 

refere-se ao relatório que no final da actividade é pedido ao participante, como 

forma de consolidar os conhecimentos. Muitas empresas promovem o 

desenvolvimento dos trabalhadores pela experimentação de novas formas de 

organização do trabalho e de resolução de problemas. Assim, o processo de 

produção é encarado como um local de permanente aprendizagem: 

«As pessoas mudam de posto para posto (Job experience to Job experience), com o propósito 

de aprender, dado que para a empresa, a melhor maneira de aprender é fazendo o trabalho 

(doing jobs)» (Empresa 5)  

«Fazer leituras, saír com outros colegas para rua para entender o mercado, fazer relatórios - 

integra o plano de desenvolvimento» (Empresa 13) 

«Internamente também temos um plano de mobilidade interna, que visa por um lado o 

desenvolvimento das pessoas, a aquisição de mais competências porque as competências não 

se adquirem apenas com a formação mas com a mobilidade» (Empresa 25). 

Uma empresa Nacional Privada (Empresa 3) opta por publicar ou af ixar informação 

geral de interesse comum ou possibilita o acesso a outros meios de informação 

como a Internet e a Intranet. 

«Estamos a publicar informação desde aspectos culturais, teatros, cinemas e coisas que podem 

levar os filhos, e também aspectos de saúde. Afixação na empresa para dar tempo a que as 

pessoas leiam. Internet e a Internet também é um meio de pesquisa» (Empresa 3) 

Para promover a auto-aprendizagem, uma empresa Nacional Pública (Empresa 8),  

dispõe de um centro de documentação e informação, anexo à área de Formação e 

todos os trabalhadores podem requisitar livros. Existe uma newsletter que chega a 

todos os quadros da empresa e faz o envio de uma revista para casa dos 

trabalhadores, tal como o incentivo à leitura, e a criação de climas propícios a auto-

aprendizagem. 

Algumas empresas (Empresas 4, 5, 12), englobam uma componente de formação 

que vai para além do meramente técnico e específico da sua função tendo 

objectivos mais alargados. Exemplos disso são:  

«A empresa vai para além da formação técnica e específica, e organiza formação, por exemplo, 

ligada à área da segurança ou da gestão do tempo ou da qualidade ou mesmo dos ciclos de 

produção, indo para além das necessidades específicas e imediatas das pessoas» (Empresa 4) 
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«A empresa possibilita que as áreas industriais realizem módulos de formação, em que há 

numerus clausus, certificados e uma vez adquiridos, permitem desempenhar outras funções 

mais abrangentes, para além da progressão de carreira» (Empresa 12) 

«Em todos os níveis da organização, a empresa tenta ver o que as experiências das pessoas 

trazem para si e para o negócio. A formação/ aprendizagem contínua engloba o coaching, o 

papel do leader, no sentido de dar feed-back, promover oportunidades de aprendizagem» 

(Empresa 5). 

Em algumas empresas Transnacionais (Empresas 2 e 10), existem as «learning 

Academy» cujo objectivo é também incentivar outras formas de aprender.  

2.6.5.  Avaliação da formação 

 

Mais do que constituir uma actividade inerente aos departamentos de formação, a 

avaliação deverá ser parte integrante de todo o processo de formação.  

Das entrevistas, é possível verificar que, a avaliação é mais operacional do que 

estratégica e a informação proveniente da avaliação serve mais para dar feed-back 

às estruturas de formação do que propriamente para redefinir planos e analisar a 

sua efectividade. É o caso da avaliação da satisfação em que, também, em relação 

às práticas de avaliação, os entrevistados se referiam apenas ao  questionário 

passado aos formandos no f inal do curso, que como é sabido, avalia apenas a 

satisfação dos participantes em relação ao curso. O formando avalia apenas a 

qualidade do formador, os meios e os conteúdos. Vários entrevistados (Empresa 

12, Empresa 13) reconheceram fazer pouco ou ter de melhorar as questões da 

avaliação. Nas entrevistas nota-se que existe alguma confusão entre os níveis de 

avaliação, por vezes, usados inadequadamente e parece não existir uma 

compreensão sobre a importância de avaliar, de facto, a formação. 

 

Donald Kirkpatrick é o autor melhor referenciado em termos de avaliação da 

formação. Já em 195931 apresentava uma taxonomia em que previa 4 níveis  ou 

estádios de avaliação32. O estádio 1 - Avaliação da reacção, 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 

                                                 
31 Donald L Kirkpatrick começou por publicar as suas ideias em 1959 numa série de artigos no US 
Training and Development Journal. Os artigos foram posteriormente incluídos na obra Evaluating 
Training Programs (1975), publicada pela American Society for Training and Development (ASTD), com 
a qual Kirkpatrick mantém até 2005 estreitas relações e onde foi presidente.  
 
32 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 até 
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 
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que, normalmente, se solicita aos participantes comentários sobre a formação. No 

estádio 2 - avaliação de conhecimentos ou da aprendizagem, 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 - avaliação da 

transferência, 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 (Kirkpatrick, 1998).  

 

À organização interessará saber em que é que a formação contribuiu para alterar 

práticas ou para se trabalhar melhor num dado departamento ou mesmo, que 

resultados advieram para a organização. Este nível corresponde à avaliação do 

impacto para a organização, e consiste na apreciação dos efeitos da formação sobre 

o desempenho do indivíduo a nível pessoal, organizacional e social (CIME, 2001).  

 

Outros autores têm proposto mais um ou outro estádio, como é o caso de Hamblin 

(1974) que identif ica 5 estádios de avaliação: 

- Avaliação da formação, com questionário após o curso  

- Avaliação da aprendizagem, em termos dos novos comportamentos adquiridos  

- Avaliação das mudanças ao nível da performance no trabalho 

- Avaliação das mudanças na performance da organização 

- Avaliação das mudanças numa ampla contribuição para a organização 

 

A avaliação é, desde logo, um processo complexo e, de facto, muitas pessoas 

associam a avaliação da formação à avaliação de uma acção. A própria definição  

proposta pela CIME parece-nos incompleta, ao definir que a avaliação da formação 

é o processo «de acompanhamento, controlo e apreciação de um sistema, de um 

plano ou de uma acção de formação, com o objectivo de melhorar a formação» 

(CIME, 2001). A avaliação da formação deve ter objectivos que ultrapassem a mera  

acção de formação. Deve ser a avaliação de todo o processo que interessa e, 

também os resultados que dela advêm para o indivíduo, para o seu meio ou área  

de trabalho, e para a organização.  

 

Alguns entrevistados (Empresas 20 e 21) mostram-se mais sensíveis às questões 

da avaliação ao referirem que os resultados da formação são aplicados e que se 
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façam sentir ao nível da empresa, ou, pelo menos, do trabalho desempenhado 

pelas pessoas que frequentaram a acção:  

«Nós podemos com métricas dizer que a pessoa saiu da sala com um valor acrescentado ou com 

um saber acrescentado de 20%, 30% e há métricas cientificamente estudadas e o que eu 

pergunto é “e o que é que isso me interessa?” ou melhor, interessar interessa-me “ o que é que 

isso me quer dizer em termos organizacionais?” porque ela saber mais 20% ou 30% não tenho 

garantia nenhuma que isso me traga 20% ou 30% de valor acrescentado para a organização, 

porque a primeira coisa a perguntar é “o que é que a pessoa quer fazer com aquele va lor 

acrescentado que ela traz?» (Empresa 21): 

 

«a melhor forma de determinar a eficácia de uma acção de formação é ver os resultados que a 

empresa tem, os projectos que saem, o tipo de coisas que se fazem» (Empresa 20). 

 

Em algumas empresas (Empresa 10, Empresa 22, Empresa 25) existe um sistema 

automático em que após a formação é emitido um questionário para a chefia e para 

o participante. Este sistema parece, desde logo, interessante, por considerar a 

opinião do formando:  

«a partir do período de conclusão é despoletado, realmente, um questionário simultaneamente 

para o trabalhador e para a chefia» (Empresa 22). 

 

Outro aspecto é referido por um responsável de formação que alert a para a 

importância de, mais do que uma avaliação pontual realizada 6 meses após a 

formação, deve-se fazer um acompanhamento após a formação: 

«para mim avaliação da eficácia da formação é muito mais do que isso, é o tal acompanhamento 

que é necessário, para mim e para a organização, pela hierarquia porque não é seis meses depois 

da pessoa ter vindo da formação que se vai fazer um balanço e que se percebe que afinal...se 

aquilo que eles foram ouvir na formação não se adequa à nossa realidade foram perder tempo e 

nós não percebemos isso a tempo, portanto, ele vai continuar mais seis meses a fazer mal 

porque não aprendeu bem, também há este risco, ter a formação e não estar adequada às 

necessidades efectivas dele» (Empresa 26). 

 

Apenas uma empresa se refere a um caso concreto de medição dos resultados em 

termos da organização (no entanto, tal pode não significar que, efectivamente, os 

resultados obtidos se relacionem directamente com a realização da formação): 

«Gostava que houvesse uma relação entre o investimento e os resultados, e isso não, não 

conheço quem consiga fazer isso...Houve uma situação que conseguimos fazer, na área de 

cobranças... pegámos na equipa comercial e pusemo-los em sala e começámos a trabalhar a 

temática das cobranças, mas em termos comportamentais, e depois um bocadinho... 

Trabalhámos muito com eles competências de abordagem ao cliente, fizemos a medição dos 

resultados e nos meses seguintes, houve uma recuperação de valores extraordinária» (Empresa 

18). 
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Um dos entrevistados, refere-se ainda a um outro nível de avaliação – o Retorno do 

Investimento em Formação (ROI): 

«Ao conceber uma acção de formação, desde logo, identificam-se ou definem-se quais é que vão 

ser os indicadores do retorno do investimento» (Empresa 9). 

 

2.7.  Problemas (Percepção dos entrevistados) 

 

Da análise das entrevistas, é possível identificar um conjunto de problemas 

relativos às questões políticas, sociais e de estratégias da formação.  

A partir da percepção dos entrevistados, agrupámos quer as preocupações 

manifestadas, quer os aspectos que foram referidos como sendo problemáticos e, 

sintetizámo-los nos seguintes pontos: 

▪ Exigência da empresa versus nível de desenvolvimento das pessoas 

▪ Desenvolver as competências da empresa versus do trabalhador e das equipas 

▪ Formação considerada no Balanço Social 

▪ Formação e o novo código do trabalho  

▪ Relação com ensino/ universidades/ centros de formação 

▪ Formação co-financiada 

 

Nos quadros de análise das entrevistas, designámos estes aspectos a problematizar 

dada a importância que nos parecem ter, pelo que serão aspectos a aprofundar na 

continuidade da investigação. 

 

 Exigência da empresa versus nível de desenvolvimento das pessoas: Se é 

um facto que as empresas têm hoje de se adaptar a novos processos e 

formas de organização do trabalho que pressupõem, por exemplo, o uso das 

novas tecnologias, o nível de desenvolvimento dos trabalhadores pode 

constituir um factor limitador no alcance desse objectivo. Esta é uma 

preocupação manifestada mais do que uma vez por entrevistados ligados ao 

sector industrial (Empresas 3 e 18), onde a qualificação e competências dos 

trabalhadores, nomeadamente, ao nível do domínio do inglês e da 

informática, é um entrave ao uso das tecnologias:  

 

«entre cerca de 20% e 30% das pessoas têm habilitações abaixo do 9º ano. Nós percebemos 

que há pessoas com essas habilitações que são extremamente válidas, têm um desempenho 

óptimo, muito dedicadas à empresa, mas também percebemos que, para eles, neste momento, 

começa a ser complicado eles estarem integrados em equipas cujos colegas muito mais novos, 

têm muito mais habilitações, têm outra garra, vêm tecnicamente bem formados, cheios de 

vontade de trabalhar... » (Empresa 18). 
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De outro lado, existem empresas multinacionais que possuem nos seus 

quadros profissionais ligados às artes e tecnologias (Empresas 19 e 20) que, 

quase paradoxalmente, preferem recrutar trabalhadores que mais do que 

possuírem um conjunto de conhecimentos técnicos, possuam uma constante 

atitude de curiosidade e de busca: 

«É uma das características que procuramos quando contratamos alguém que elas tenham essa 

atitude, essa competência de ir à procura sem que alguém lhes diga que têm que ir. Nós 

procuramos isso, porque depois existe a tal cultura interna de fazer passagem do conhecimento 

de umas pessoas para as outras» (Empresa 20). 

 

 Desenvolver as competências da empresa versus do trabalhador e das 

equipas: A perspectiva de que a formação ajuda a desenvolver 

competências, deixa no ar a questão sobre quem é que mais lucra e, depois, 

sobre quem é que devem recair os custos. Este é um aspecto que foi 

referido em relação quer à pouca disponibilidade que os trabalhadores 

manifestam para a formação, nomeadamente, no horário pós-laboral, quer à 

vontade residual ou mesmo falta de interesse por frequentarem as acções 

de formação que a empresa propõe. Na perspectiva de alguns entrevistados, 

a empresa tem que investir mas os trabalhadores também têm 

responsabilidades: 

«O investimento que a empresa faz no trabalhador para melhor desempenhar as suas funções 

na organização, está também a deixar no bolso do trabalhador, mais conhecimentos e maior 

capacidade para ir ao mercado de trabalho e ser integrado» (Empresa 11). 

«Não só a empresa tem obrigação de proporcionar formação como também os trabalhadores 

como profissionais devem ter a obrigação de procurar formação e não ficarem à espera que a 

empresa lhes dê» (Empresa 14).  

Dependendo da formação que é promovida pela empresa, ela muitas vezes, 

trará mais benefícios para a organização do que para o trabalhador, pelo 

que o esforço, nesse caso, deve ser, ainda assim, partilhado. A partilha de 

disponibilidade e de responsabilidade neste caso, deve acontecer, na opinião 

de um entrevistado: 

«acho muito importante a formação comportamental aqui nós temos algumas dificuldades com 

a formação comportamental porque as pessoas não encaram algo, para elas…”então eu não 

sou capaz de?”, portanto, é assim, se não investirmos desde a primeira hora e depois essa 

formação ser completada na empresa, mas por algo que seja muito dirigido, é assim, não 

automatizá-los porque as pessoas também têm cabeça para pensar e aceitar» (Empresa 24).  

Parece-nos que o problema pode ter que ver com o histórico ou pelos 

antecedentes da formação, e os trabalhadores não reconhecem, por vezes, o 
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valor e interesse que a mesma poderá ter para si. Caberá às empresas esse 

esforço de mobilização e o compromisso de adequar, cada vez mais, a 

formação ao nível dos trabalhadores, das equipas e do trabalho, assim como 

em envolver os próprios trabalhadores nas decisões relativas à formação.  

 

As causas para o problema da falta de motivação dos trabalhadores para a 

formação, constituem uma outra questão que merece ser tratada e 

aprofundada numa fase mais adiantada da investigação. 

«entendem a formação uma perda de tempo porque não se vêem resultados da formação» 

(Empresa 17). 

 

 

 Formação considerada no Balanço Social/ Estatística: Este é um aspecto 

interessante que consideramos como um problema na medida em que não 

há consenso nas várias empresas, sobre o que é e não é formação; sobre os 

limites do termo formação e os limites do conceito trabalho; onde é que 

acaba formação e começa trabalho e vice-versa.  

 

Ao longo das entrevistas pudemos constatar que, em várias empresas 

(Empresas 3, 8, 11, 19), os dados de formação reportados no balanço social 

(BS), não incluem toda a formação que é, efectivamente, realizada. Do que 

foi possível perceber, os motivos podem ser vários: ou porque a formação é 

organizada pelas próprias áreas de trabalho, fora do controlo e supervisão 

da área de RH/ Formação; ou porque por qualquer outro motivo, não foi 

comunicada; ou ainda porque a empresa apenas considera a formação 

formal ou em contexto de sala. 

 

Existem, no entanto, empresas (Empresas 4, 15) que, ao contrário, incluem 

nas suas estatísticas e reportam no BS para além da formação formal, 

também horas de formação informal ou de aprendizagem no posto de 

trabalho, mas que, na realidade, pode tratar-se de horas que correspondem 

mais a trabalho do que a formação. E isto porque, muitas vezes, a atenção 

dispensada por quem no posto de trabalho exerce o papel de formador, ao 

mesmo tempo que é trabalhador, poderá não ser a necessária para 

considerar, depois, que para a outra pessoa estão reunidas as condições 

para que possa aprender.  

 

Será abusivo considerar, por exemplo, que um trabalhador experiente com 

funções técnicas ou administrativas que inicia funções numa nova empresa, 

ao fim de umas semanas de trabalho, está em formação. Poderá encontrar-
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se ainda em formação mas, está também imerso nos processos de trabalho 

e certamente, a contribuir para a produção. 

 

Um entrevistado, no entanto, considera que sendo horas de trabalho não 

trabalhadas, são de formação, porque existe a intenção de adquirir 

competências: 

«Eu às vezes tenho um assistente de recursos humanos durante dois meses, uma parte na loja 

e outra parte com outro assistente, e não está a produzir, está com outra pessoa a aprender. 

Contabilizo toda a formação...mas acho que é um investimento ... é uma aprendizagem que a 

pessoa está a fazer. Não está em sala a ouvir informação, mas todos sabemos que essa não é 

a melhor forma de se aprender» (Empresa 15) 

 

O que é comum nas empresas é considerar no BS a formação realizada que 

é passível de controlo por parte dos RH/ Formação. Assim, por exemplo, a 

formação on-the-job, que decorre da actividade normal, nas áreas com as 

hierarquias, em várias empresas, não é considerada. 

«Eu não vou contabilizar as horas que utilizam ali a aprender os projectos e a fazer propostas 

e a aprender a fazer projectos de obras com os colegas...aquelas que são on job normalmente 

não contabilizamos» (Empresa 19). 

 

No entanto, há que considerar que casos haverá em que as actividades de 

trabalho têm um intuito formativo e, estão de tal modo estruturadas, e têm 

o acompanhamento de um colega mais experiente, e se a supervisão 

pedagógica existe, poderão, no todo ou em parte, considerar-se como 

sendo de formação. 

 

 Formação e o novo código do trabalho: De acordo com o Novo Código do 

Trabalho33
, a formação profissional é parte integrante dos direitos, deveres e 

garantias do empregador e do trabalhador (Código do Trabalho: artºs 120º 

e 125º)34. 

                                                 
 
33 Que entrou em vigor em 1 de Dezembro de 2003 
34 De acordo com o artº 125º, compete ao empregador: 
“a) Promover, com vista ao incremento da produtividade e da competitividade da empresa, o 
desenvolvimento das qualificações dos respectivos trabalhadores, nomeadamente através do acesso à 
formação profissional; 
b) Organizar a formação na empresa, estruturando planos de formação, estruturando planos de 
formação e aumentando o investimento em “capital humano”, de modo a garantir a permanente 
adequação das qualificações dos seus trabalhadores; 
c) Assegurar o direito à informação e consulta dos trabalhadores e  dos seus representantes, 
relativamente aos planos de formação anuais e plurianuais executados pelo empregador; 
d) Garantir um número mínimo de horas de formação anuais a cada trabalhador, seja em acções a 
desenvolver na empresa, seja através da concessão de tempo para o desenvolvimento da formação por 
iniciativa do trabalhador; 
e) Reconhecer e valorizar as qualificações adquiridas pelos trabalhadores, através da introdução de 
créditos à formação ou outros benefícios, de modo a estimular a sua participação na formação”. 



C:\Users\Alda\Documents\Os meus documentos\PhD\5º ano - Tese\Tese\Apêndices Tese\Apêndice 5 - Relatório PhD Ano1  Estudo 

Exploratório.doc17-03-2011 

89 

 

Relativamente às entrevistas, é relevante referir que esta questão emergiu 

do contexto de outras questões, tendo sido sempre abordada pelos 

entrevistados e não a partir de alguma questão por nós colocada.  

 

Os entrevistados das empresas Nacionais Privadas  (Empresas 11, 16, 17 e 

18), mostram-se preocupados pelo facto de o código do trabalho impor que 

as empresas promovam formação. Defendem que devem ser as próprias 

empresas a perceber que há necessidade de formação e não pelo facto de 

existir legislação para tal, sob pena de os resultados de tal formação 

“imposta” contribuìrem apenas para elevar as estatìsticas e não terem 

qualquer repercussão ao nível do trabalho.  

 

Podendo tal opinião ser aceitável, a verdade é que não existindo 

obrigatoriedade, provavelmente, muitas empresas jamais investiriam na 

qualificação dos seus trabalhadores ou sequer estimulariam a sua 

participação na formação. No entanto, é certo que, a montante, existirá um 

problema que decorre do facto de serem “obrigadas” e de, previamente, não 

possuírem um corpo técnico que trabalhe as questões da formação.  

Realizando formação apenas para fazer face à legislação, muitas empresas 

acabam, assim, por aceitar os serviços que lhes são oferecidos por empresas 

promotoras que operam no mercado. Este problema pôde observar-se numa 

das empresas em que um plano de formação se levava a cabo, sem 

qualquer fundamento ou visão estratégica, totalmente planeado e entregue 

nas mãos de pessoas externas à organização, executado com recurso, 

provavelmente, a jovens licenciados, sem qualquer envolvimento da 

direcção ou participação dos trabalhadores. Por isso, era formação à qual se 

opunha a maioria dos trabalhadores (e também a direcção), satisfazendo 

apenas a empresa prestadora do serviço de formação. 

 

Pudemos observar que os entrevistados das Transnacionais aceitam melhor 

esta “imposição legal”. Como referia uma entrevistada:  

«o ideal será que as empresas percebam que não temos de fazer formação porque o código de 

trabalho o diz, temos que fazer formação porque, efectivamente, a organização precisa de 

evoluir». (Empresa 26) 

 

                                                                                                                                               
Ainda de acordo com o ponto 4 do mesmo artigo, na formação contínua de activos, o número mínimo de 
horas anuais de formação certificada deve ser de 35 horas. 
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 Relação com ensino/ universidades/ centros de formação: Alguns 

entrevistados revelam, igualmente, preocupações sobre as relações que 

mantêm ou poderiam manter com escolas profissionais, centros de emprego 

ou universidades que, na sua opinião, deveriam ser mais profícuas e 

eficazes.  

Quanto à relação das empresas com o IEFP, para as parcerias ao nível do 

emprego, deveria existir maior facilidade de comunicação e maior 

proximidade entre as empresas e o instituto.  

 

Também com as escolas prof issionais e centros protocolares este aspecto é 

referido por 3 empresas (Empresa 4, Empresa 15, Empresa 11). Criticam o 

facto de que, por vezes, são as empresas que têm que ir às instituições 

procurar os alunos e referem que falta, por vezes, um interesse das escolas 

e centros em procurar as empresas para colocação dos alunos e mesmo,  

desenvolver, no final da formação, acções adequadas à sua inserção no 

mercado de trabalho. Deveriam também divulgar informação relativa à sua 

oferta formativa, junto das empresas. 

 

De acordo com o modelo pedagógico das escolas profissionais, a formação 

contempla uma parte de formação em contexto de trabalho – que permite a 

ligação dos alunos, durante a sua formação, com a empresa, seja sob a 

forma de estágios, de visitas de estudo, seminários e exposições. 

 

Outra preocupação manifestada por um entrevistado refere-se à formação e 

aos cursos profissionais de centros de formação sectoriais, que formam 

jovens mas que por não terem a integração e o acompanhamento 

adequado, ou porque os jovens realizam estes cursos com o objectivo 

primeiro de conseguir a qualif icação, não existe uma implicação nem uma 

vontade de prosseguir na profissão (Empresa 4).  

 

De tudo isto resulta que é a empresa, que para fazer face a carências do 

mercado, tem que formar profissionais, ao nível de operários especializados:  

«temos formação inicial, porque nós temos algumas profissões que nós não conseguimos 

arranjar no mercado de trabalho, pessoas qualificadas para essas funções e, portanto, temos 

que as recrutar sem nenhuma qualificação específica e portanto, só com o 9º ano básico, e 

depois formamos as pessoas internamente». 

Relativamente à relação das empresas com as universidades, 3 dos 

entrevistados manifestaram preocupações ao nível dos modelos de ensino e 



C:\Users\Alda\Documents\Os meus documentos\PhD\5º ano - Tese\Tese\Apêndices Tese\Apêndice 5 - Relatório PhD Ano1  Estudo 

Exploratório.doc17-03-2011 

91 

aprendizagem. Podemos observar duas posições inversas: uns que 

consideram que as universidades devem aproximar-se do modelo das 

empresas para que depois exista uma melhor adaptação ao trabalho e 

outros, ao contrário, consideram que as universidades estão já a perder o 

seu papel, o de ensinar a pensar:  

«As escolas e as universidades ainda não conseguiram fazer a transição correcta para o 

modelo da aprendizagem. Ainda estão no modelo do ensino e por isso, esta falência que ainda 

encontramos muitas vezes» (Empresa 21).  

«Há uma coisa que se a universidade ensinar para as pessoas trabalharem nas empresas, não 

vai ensinar aquilo que a minha me ensinou, que é: a pensar. A reunir informação e encontrar 

soluções no meio de uma miríade de informação que nós temos. Portanto é a epistemologia da 

aprendizagem, o saber estudar, o saber ir buscar a informação, o saber organizar essa 

informação e o saber tomar decisões com aquilo, não é?; ter opiniões com aquilo, é uma coisa 

que se as universidades começarem a formar as pessoas em áreas técnicas, matam isso» 

(Empresa 5) 

«o sistema de ensino devia promover o saber estar numa empresa”. (Empresa 7) 

“Nas Faculdades são altamente teóricos e, depois verifica-se aqui uma décalage quando as 

pessoas chegam ao terreno: falta-lhes uma componente muito prática». (Empresa 16) 

 

 Formação co-financiada: A questão da formação financiada não foi, por falta 

de tempo, abordada em todas as empresas. Dos 12 entrevistados 

questionados sobre o tema, foram os das empresas Nacionais Privadas 

(Empresas 3, 7, 11, 16), os mais críticos pelos custos associados e pelo 

facto de terem que ter apoio administrativo e técnico-financeiro adequado e 

necessário para fazer face à elevada carga burocrática que o processo 

acarreta. 

«Nós gastamos mais dinheiro a pagar a empresas … aquilo é mesmo para a gente desistir, eu 

só faço formação financiada obrigada» (Empresa 3). 

Nos últimos anos, a responsabilização e o financiamento da formação, têm 

sido disponibilizados no âmbito do Fundo Social Europeu. No entanto, cada 

vez mais, terá de imperar uma lógica de racionalização e adequação às 

necessidades da procura no uso dos recursos financeiros disponíveis. Assim, 

parece-nos que se torna necessário fomentar a procura de soluções numa 

lógica de partilha de responsabilidades.  
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É importante salientar que nenhum dos entrevistados se referiu ao facto de 

as empresas se deverem preocupar com a auto-sustentabilidade que deve 

existir relativamente à formação dado que se prevê a médio prazo, o f im do 

co-financiamento. 

 

Tal pode significar que existe um fenómeno geral de subordinação dos 

planos de formação que se encontram sujeitos ou condicionados à 

aprovação de fundos comunitários ou outros. Poderá, no entanto, indicar 

que as empresas têm assegurada a viabilidade e a auto-sustentação das 

suas actividades de formação, pelo que a perspectiva de deixarem de exisitr 

fundos, não é um problema.  

 

2.8. Perspectivas futuras  

 

Identif icar as tendências para a formação do futuro era um dos objectivos do 

estudo e foi uma questão, sistematicamente, colocada aos entrevistados. Situando-

se ao nível das perspectivas que cada um tem sobre o tema, era importante 

conhecer a opinião destes especialistas, ao mesmo tempo que são quem nas 

empresas tem o poder de decisão sobre a matéria.  

Assim, as tendências apresentadas baseiam-se, também aqui, na subjectividade 

dos entrevistados. 

 

2.8.1.  Tendências para a formação do futuro 

 

A questão das tendências para a formação do futuro foi sistemática e 

propositadamente colocada a todos os entrevistados. Do trabalho decorrente da 

grelha de análise e comparação, as tendências foram agrupadas em categorias  

(Quadro 7), por sua vez, construídas a partir das respostas.  

Fica, obviamente, por verificar, se as opiniões e ideias manifestadas são depois 

traduzidas para a realidade e se, na prática, tal se verifica.  

__________________________________________________________________ 

◊ Formar para o saber ser 

◊ Formar para o saber fazer 

◊ O  papel e a responsabilidade da empresa/ RH 

◊ O  indivíduo responsável pela própria formação 

◊ O  papel e a responsabilidade das  chefias 

◊  O  papel e a responsabilidade dos  formadores 

◊ Formação por antec ipação aos  problemas 

◊  Formação a distância 

_________________________________________________________________ 
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Quadro 7: Tendências para a formação do futuro 

 
Formar para o saber ser 

 

Formar para o saber ser é uma categoria que se atribuiu para incluir as unidades de 

registo que se enquadram numa dimensão educativa e humanista da formação. É 

relevante perceber que na opinião de alguns dos directores e responsáveis, 

simultaneamente os decisores em matéria de formação nas empresas, a formação 

para o saber ser, para o desenvolvimento pessoal e social das pessoas, é uma 

tendência a considerar.  

 

Tendo o desenvolvimento pessoal e social como finalidade a promoção do 

desenvolvimento pleno dos indivíduos, importa compreender os processos de 

socialização e construção de valores, ao nível, por exemplo, das aquisições 

culturais, das atitudes, da educação cívica, da autonomia ou do desenvolvimento 

pessoal propriamente dito. Algumas unidades de registo são disso um exemplo:  

 

- Aquisições culturais:  

«Realizar, conferências e seminários, aberto a outros trabalhadores com interesse para a sua 

cultura geral, e desenvolvimento humano, para as pessoas se desenvolverem na sua plenitude e 

não só no conhecimento específico da função» (Empresa 12) 

- Atitudes:  

«Vai continuar a ser formação orientada para alterar comportamentos, para induzir atitudes” 

(Empresa 8); “Formação geral, não para empresa específica ou função. Formar em aptidões 

humanas, não empresariais ou intelectuais» (Empresa 6) 

- Educação cívica:   

«tudo o que se refere à responsabilidade social, tudo o que nós nos envolvemos, nós publicamos 

que é para as pessoas perceberem que nós também temos uma responsabilidade social e eles 

também deveriam ter, portanto, um pouco nessa base» (Empresa 3) 

- Autonomia:  

«todas as formações que visem incutir uma cultura de inovação, de participação, de sentido 

crítico nas pessoas, estamos a falar de áreas comportamentais, muitas vezes, que é muito 

complicado mudar»(Empresa 18) 

- Desenvolvimento pessoal:  

«Raciocionar em termos de desenvolvimento… Aproveitar o que cada pessoa tem de bom e é por 

aí que tem que se ir» (Empresa 13) 

«não tenho dúvidas que a próxima década vai cada vez mais no sentido de promover o 

desenvolvimento pessoal dos indivíduos nas organizações» (Empresa 21). 

 

Formar para o saber- fazer 

Formar para o saber- fazer incorpora as opiniões que consideram que a formação 

do futuro deve ter um carácter eminentemente técnico e específico da empresa, da 

função ou das tarefas que se executam (dimensão conteúdo). Incluem-se também 
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as respostas que se referem à formação prática, facilitadora da aquisição das 

competências técnicas (dimensão forma).  

 

Um outro aspecto, patente na resposta de um entrevistado (Empresa 24), refere-se 

ao facto de que a formação se não é específica e se as pessoas não a sentem como 

sendo útil, não terá efeitos: 

«se não investirmos numa formação muito prática, muito pragmática em que as pessoas sintam 

que, de facto, evoluem e que aquilo lhes serve, lhes é útil para desempenhar a sua função não 

vale a pena...Se as pessoas sentem que as coisas são úteis, que esse papelinho que eu lhes 

estou a dar tem uma série de itens interessantes para o trabalho deles, que lhes é útil e lhes 

serve, rapidamente eles sacam para responder e fazer face, aí tudo bem». 

 

As Transnacionais foram as que mais se referiram a este aspecto como sendo uma 

tendência. Algumas unidades de registo são disso um exemplo: 

- Quanto ao conteúdo:  

«As tendências são garantir a formação focada nas necessidades reais. é o que os gestores de 

linha esperam, que apenas se formam as pessoas naquilo que necessitam, para fazer o seu 

trabalho. Ou, no futuro, para a sua performance na organização» (Empresa 5); 

 ou noutro caso 

«cada vez mais tendemos e caminhamos para uma maior especialização...muito mais virada para 

a especialização nos vários campos em que a pessoa trabalha...A gente cada vez quer é gente 

mais jovem a conseguir gerir eficazmente projectos em menos tempo» (Empresa 19); 

 e noutro caso 

«tem de ser muito direccionada e é muito específica porque é direccionada para a aquisição de 

competências específicas de saber fazer algo» (Empresa 22);  

noutro caso  

«o caminho é, claramente, formação de menos duração mas mais adaptada ao negócio da 

empresa» (Empresa 23); e noutro caso  

« mais é importante direccionar a formação para aquilo que as pessoas precisam» (Empresa 26); 

 e noutra empresa nacional  

«Caminhar para uma maior especificidade, na formação técnica. As pessoas têm que ter 

conhecimentos globais daactividade mas há sectores que têm know-how muito 

específico»(Empresa 12) 

- Quanto à forma:  

«Eu não sou apologista de ter pessoas em sala n tempo, porque acho que todos nós sabemos que 

não é a melhor forma de aprender, sabemos que ao fim de, não sei exactamente quantos 

minutos são, a nossa atenção se dispersa. Então eu acho que, realmente, a melhor forma de nós 

aprendermos é a fazer, e é uma formação prática» (Empresa 15);  

Ou, noutro caso:  

«onde é que se aprende mais aquilo que fazemos? Como agente sabe, na formação, é “aprendi, 

fazendo” é onde se aprende melhor e mais rapidamente» (Empresa 19). 
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Fica, neste ponto, por averiguar se as empresas que consideram o formar para o 

saber fazer como uma tendência, a consideram como única dimensão da formação 

ou se a vêem inserida noutras dimensões.  

 

O indivíduo responsável pela própria formação 

 

O indivíduo responsável pela própria formação surge como categoria por via das 

respostas que indicam que, de alguma forma, a responsabilidade também é um 

dever do próprio indivíduo, neste caso, trabalhador. Inclui a auto-suficiência e a 

autoformação, referida por muitos entrevistados, e definido como o «processo de 

formação em que o indivíduo planif ica, organiza, executa e avalia a sua própria 

formação» (CIME, 2001). Signif ica, portanto, que o processo de aprendizagem é da 

completa responsabilidade do indivíduo, que determina o ritmo, o momento e o 

lugar onde aprende e pode até seleccionar as fontes e recursos de tal aprendizagem.  

 

No entanto, de acordo com Carré, Moisan & Poisson (1997) referidos por 

Sarramona (2002:97), existem cinco interpretações possíveis para a autoformação:  

 A autoformação integral, onde se inclui a formação experiencial, os projectos 

de formação autónomos, a procura pessoal das fontes de informação - o 

autodidactismo 

 A autoformação existencial relacionada com a formação existencial de Faure 

(1972) que se apoia nas práticas das histórias de vida, nos projectos 

autobiográficos, para obter o máximo proveito das experiências vividas  

 A autoformação educativa, proporcionada pelas práticas pedagógicas em 

que o docente adopta funções de tutor, de dinamizador, de facilitador em 

vez de ser apenas um transmissor de informação 

 A autoformação social refere-se a formas de aprendizagem conseguidas 

mediante a participação em grupos sociais diversos  

 A autoformação cognitiva, que se refere ao aprender a aprender.  

 

Para além da autoformação integral que inclui o autodidactismo a que nos 

referíamos, é nas duas últimas dimensões que se enquadram as opiniões dos 

entrevistados. A autoformação surge como uma estratégia emergente de formação 

porque, paralelamente ao facto de existirem, hoje, empresas que nas práticas de 

formação tentam combater a passividade dos formandos, cada vez mais os 

indivíduos devem tomar a iniciativa na planificação da sua aprendizagem. Em lugar 

de ficarem à espera que a informação seja promovida pela empresa, são os 

indivíduos que se interessam, que procuram, que fazem, que seleccionam fontes e 

meios de informação, adoptando assim, uma postura activa no processo de 

aprendizagem. 
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No entanto, há empresas que sentem que têm um papel activo na dinamização e 

apoio deste processo e, outras não. Este é o ponto que importa esclarecer. Na 

perspectiva de Finger (2005:26) há uma «privatização da aprendizagem», em que 

as pessoas devem aprender, é da sua responsabilidade e não uma necessidade da 

sociedade. As pessoas são responsáveis pela sua aprendizagem, devem investir na 

sua formação contínua, como investimento para a sua própria carreira.  

 

Para além dos aspectos relativos à autoformação, o indivíduo responsável pela sua 

formação pode englobar outras dimensões ou enfoques. Encontrámos os seguintes: 

a responsabilidade pelo desenvolvimento, a auto-formação e a auto-suficiência. 

Algumas unidades de registo são disso um exemplo:  

 

- Responsabilidade pelo desenvolvimento:  

«Cada um é que é o responsável do seu desenvolvimento e não deve ser a chefia ou os recursos 

humanos que definem qual é o percurso de desenvolvimento da pessoa, tem que ser o próprio e 

o próprio tem que liderar. A função dos RH é proporcionar as ferramentas» (Empresa 2) 

«Enfoque na pessoa/ cada um faz o seu plano de desenvolvimento/ Responsabilidade de cada 

indivíduo perante o seu desenvolvimento» (Empresa 13) 

«Os trabalhadores têm que entender que a sua auto-formação, a sua valorização profissional 

também tem que ter uma componente pessoal de interiorização de conhecimento» (Empresa 11) 

«Os trabalhadores como profissionais, como pessoas, como responsáveis, têm obrigação de 

procurar também a sua formação» (Empresa 14) 

«A gestão do conhecimento é uma responsabilidade da organização e a responsabilização das 

pessoas”» (Empresa 21). 

- Auto-formação:   

« A tendência é cada vez mais haver muita auto-formação... aquela questão de há uns anos atrás 

dizermos «bom, mas as empresas é que têm de proporcionar formação», etc, eu acho que se vai 

diluindo muito, ou seja, o mercado de trabalho, cada vez está mais competitivo, mais 

desemprego, as pessoas cada vez mais têm a noção que ou têm valências, que são valências 

individuais …» (Empresa 19);  

«A auto-formação terá uma fatia maior do que a que tem hoje» (Empresa 8) 

- Autosuficiência:  

«isto passa de geração para geração que é as pessoas serem, realmente, auto-suficientes até na 

aprendizagem, como é óbvio precisam de orientadores, não precisam de redactores… as pessoas 

serem auto didactas é e vai continuar a ser a mais valia de cada uma das pessoas 

individualmente» (Empresa 20). 

 

 

O papel e a responsabilidade da empresa/ RH na formação do futuro 

 

Numa perspectiva diferente da anterior, foram vários os entrevistados que se 

referiram à importância, ao papel e responsabilidade da empresa e mesmo dos 

Recursos Humanos, na formação do futuro. Incluíram-se nesta categoria as 
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respostas que consideravam como tendência a responsabilidade de a formação 

caber à empresa: a) por via de um acompanhamento individual, b) pela 

descentralização e aproximação às pessoas, c) no apoio e fornecimento de 

ferramentas a colocar à disposição dos outros, sejam chefias sejam trabalhadores 

em geral. 

 

Estas opiniões apelam, em muitos casos, a um novo papel que cabe aos 

profissionais de RH/ Formação, que cada vez mais deve ser próximo dos 

profissionais, do lado do trabalho. Outras, remetem, uma vez mais, para a 

descentralização da função formação, associada a uma maior autonomia e 

capacidade das áreas de trabalho para levarem a cabo actividades de formação. 

Esta é uma perspectiva interessante na medida em que considera que ma is do que 

ensinar coisas às pessoas, coloca o enfoque em ensinar as pessoas a aprender. 

Algumas unidades de registo são disso um exemplo:  

 

- Acompanhamento individual:  

«Cada vez vejo mais a formação numa óptica de acompanhamento individual, desenvolvimento 

de competências, olhada como um investimento da empresa, como um bem que é comum e que 

tem de ser preservado» (Empresa 9) 

- Fornecer ferramentas/ apoiar:  

«O papel dos RH deve ser fornecer ferramentas para os gestores de linha para que eles façam as 

próprias intervenções e eles não terem centenas de pessoas dos RH à sua volta a dizer “eu faço 

isso por si”. Os gestores de linha necessitam de ser auto-suficientes» (Empresa 5) 

«se queremos ter uma mão de obra capaz, reter o conhecimento na empresa e queremos que as 

pessoas estejam actualizadas com novas ferramentas, novas tendências, novas técnicas, temos 

uma responsabilidade em garantir que isso aconteça» (Empresa 2) 

«Muito até a empresa proporcionar formas alternativas dinâmicas e flexíveis de aprender, o e -

learning ou o b-learning» (Empresa 25). 

- Descentralizar:  

«nós temos que criar as condições para que cada pessoa possa ser melhor pessoa, ...  nós não 

podemos estar a padronizar comportamentos...  E portanto, o nosso papel é criar pontes, 

estruturas locais, é desenvolver uma cultura de conhecimento e depois ter unidades de produção 

formativas que construam soluções que têm de ser postas à disposição das pessoas» (Empresa 

21). 

 

O papel e a responsabilidade das chef ias 

 

Na mesma linha do ponto anterior, alguns entrevistados, referiram-se ao papel a 

desempenhar pelas chefias. Este aspecto é mais fortemente referido pelas 

empresas Transnacionais que associam estes planos, por exemplo, a estratégias de 

coaching e mentoring. Alguns exemplos: 

«As chefias directas têm um papel crucial na identificação e no seguimento dos planos de 

desenvolvimento das pessoas. Os gestores de linha estão a tornar-se mais responsáveis pelo 

desenvolvimento, pelo coaching, pelo mentoring. essa é uma tendência crescente» (Empresa 5) 
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«A responsabilidade da formação cabe ao próprio e à sua chefia. A chefia é fazer o coaching, é 

dar a orientação à pessoa, se ele de facto está no bom caminho mediante aquilo que definiu para 

o seu desenvolvimento, para o seu percurso» (Empresa 2) 

 

«A formação tem que se basear no coaching, no desenvolvimento porque ao longo dos tempos a 

formação em sala as pessoas gostam muito mas depois, tem que se produzir impacto» (Empresa 

9). 

 

Um outro aspecto referido prende-se com a importância do papel das chefias no 

desenvolvimento dos planos de selecção e formação das equipas sendo que o papel 

das estruturas de RH é apenas, e uma vez mais, o de apoiar.  Esta perspectiva pode 

chegar ao ponto de considerar que toda a responsabilidade está nas chefias.  

«O nosso anterior modelo, chamemos-lhe assim, elas estavam afastadas, eram clientes. Este 

modelo elas estão no centro do processo, portanto, a formação é bem ou mal dada ou… mal dada 

em função do interesse e da participação deles. Portanto, eles agora estão no centro de… no 

fundo os responsáveis do negócio são os responsáveis pela formação» (Empresa 23).  

 

Embora interessante, esta questão carece de um aprofundamento para tentar 

perceber se a estes “responsáveis do negócio”, a empresa apoiou na sua 

preparação para o desenvolvimento de actividades pedagógicas. 

Também o papel da liderança parece fundamental como característica que as 

chefias devem possuir. Esta questão é referenciada por um entrevistado como 

sendo essencial para que depois se possam responsabilizar as chefias: 

«temos que também caminhar em que as hierarquias são formadores … e uma das nossas 

apostas é, claramente, apostar na formação em liderança, em desenvolvimento das pessoas e 

tornar as hierarquias como agentes de construção desse conhecimento...Para que os gestores das 

pessoas, os verdadeiros directores das pessoas tenham à mão essas soluções e possam com elas 

gerir e ajustar numa lógica de formação... instalar uma cultura de gestão de conhecimento e para 

isso é fundamental trabalhar ao nível das hierarquias intermédias, das hierarquias superiores, o 

seu papel de gestão das pessoas, o seu papel de liderança das equipas» (Empresa 21). 

 

O papel e a responsabilidade dos formadores 

Alguns entrevistados, preferem enfatizar o papel e a responsabilidade do formador 

de hoje e do futuro que, tem de se adaptar no seu papel e funções. De um 

transmissor de conhecimentos e de informação, tem que passar a ter um papel 

muito mais próximo do trabalhador e do seu contexto de trabalho.  

Um dos entrevistados (Empresa 17) refere, por exemplo, que um aspecto 

importante para a formação do futuro, é a qualidade dos formadores. 
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Na mesma linha do ponto anterior, relativo ao papel dos chefes, outro entrevistado 

refere que o papel do formador deve ser deslocado de sala para passar a haver 

uma maior intervenção a nível individual como com estratégias de coaching: 

«O conceito de formador tem de ser desmobilizado de sala, tem de ser deslocalizado e muito 

incorporado na missão da hierarquia, numa perspectiva de coaching» (Empresa 9). 

 

Ainda outro entrevistado refere que, tendencialmente, se está a caminhar para ter 

cada vez mais formadores internos:  

«em termos de gestão de projectos, podem, obviamente, ajudar muito os mais jovens, porque, 

no fundo, é ensinar sobre o métier que eles melhor dominam» (Empresa 19). 

 

Outra entrevistada (Empresa 26) refere-se à escolha dos formadores externos 

como sendo essencial quando toma a decisão de adjudicar um programa a um 

fornecedor de formação: 

«se um formador dá a formação em França como dá em Portugal, as coisas não vão funcionar, 

portanto, cada vez mais, nós temos de direccionar a formação para as reais necessidades do 

formando». 

 

Está implícita uma dimensão de proximidade dos formadores aos contextos e 

necessidades pelo que será necessário existir estratégias de antecipação a 

problemas e realidades.  

 

Formação por antecipação aos problemas 

 

Antecipar-se aos problemas e ter uma atitude proactiva para a formação do futuro, 

são aspectos referidos por alguns dos entrevistados e incluem duas dimensões 

distintas: temporal e temática. Por um lado, trata-se de prever as necessidades de 

formação que a empresa terá no futuro «antecipar os momentos em termos de organização e 

de visão e não apenas fazer formação porque há uma necessidade» (Empresa 13), e por outro 

lado, em termos de conteúdos, a formação deve ir para além dos conteúdos que de 

forma imediata se relacionam com uma profissão («O danoforum é aprender coisas que não 

estão ligadas a uma competência específica ou uma necessidade específica, do negócio» (Empresa 2)). 

 

Esta dimensão pressupõe um olhar para a necessidade de a formação ter que 

considerar outros aspectos da formatividade de um indivíduo e não apenas 

enquanto trabalhador de uma empresa e de um contexto determinado.  

 

 

Formação a distância 

 

A perspectiva de que, em alguns casos, os sistemas de formação tradicionais não 

respondem às necessidades de desenvolvimento ou são mais lentos a produzir 
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resultados, foi defendida por alguns entrevistados que apontam, assim, a formação 

a distância como um caminho para a formação do futuro. O blended learning, ou 

modelo misto de aprendizagem, pode ser uma solução em que o eLearning, surge 

com ou como apoio de formação em sala.  

 

Esta é uma perspectiva de muitos entrevistados, usar a formação a distância como 

complemento de outra formação. Por exemplo, algumas empresas usam o e-

Learning como introdução à formação para que depois a formação presencial sirva 

para praticar e não se perca tempo com conceitos teóricos. Para além desta 

dimensão pedagógica, existe uma outra dimensão relacionada com a racionalização 

dos recursos e da interacção, e em que vê o processo de aprendizagem mais 

flexível e rápido na disseminação do conhecimento e pode criar uma comunidade de 

aprendizagem na organização.  

A metodologia do e-learning foi, no entanto, referida mais vezes pelos seus aspectos 

negativos (como seja a pouca simpatia que colhe junto das pessoas), e como já 

referido, também foi considerada como sendo mais útil quando usada como solução 

mista ou de blended-learning.  

 

 

2.9. Pontos críticos identificados 

 

Os aspectos que aqui consideramos pontos críticos nas actuais perspectivas sobre a 

formação nas empresas, são de vários tipos e remetem ora para as práticas 

existentes, ora para situações e problemas que estão a emergir.  

Muitos deles decorrem dos problemas identificados cuja resolução, parece-nos, 

passa pela ponderação das seguintes questões:  

 

 Partilhar responsabilidades no desenvolvimento dos trabalhadores: As 

organizações procuram maneiras de pensar, organizar, comunicar e 

trabalhar, e muitas, tendo em vista a melhoria contínua, promovem a 

formação. Neste processo, existem, desde logo, diferentes perspectivas face  

à responsabilidade de desenvolvimento dos trabalhadores (se a estes 

pertence ou se é dever da empresa), e aos conteúdos e formas de 

organização da formação. 

 

Em algumas empresas, a formação vai para além do meramente técnico ou 

específico da função. Este facto decorre, certamente, também, das próprias 

funções que requerem profissionais, por exemplo, com uma grande 

capacidade de adaptação a novas situações, a dominar a relação com os 
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clientes, fornecedores ou parceiros sempre diferentes, ou a capacidade de 

formalizar necessidades dos clientes e de transformar essas necessidades 

em propostas e soluções efectivas em várias áreas e sectores de actividade. 

Os trabalhadores, são, neste caso, treinados para desenvolver um conjunto 

de habilidades e competências que são gerais, ao nível comportamental, da 

comunicação ou da gestão, que acabam por ter efeitos para além da esfera 

profissional ou específica da função, contribuindo para o seu 

desenvolvimento pessoal e social, enquanto pessoas. 

 

Existem, no entanto, empresas que esperam que a responsabilidade recaia 

sobre o lado do trabalhador e outras, sobre o lado da empresa. Algumas, 

esperam que sejam os próprios trabalhadores a procurar a sua formação e 

que, de alguma forma, contribuam, por exemplo, com tempo para formação, 

fora do horário de trabalho.  

 

Outras, colocam a ênfase sobre a própria empresa e nos gestores e chefias 

que deveriam assumir como sua, a responsabilidade que têm na promoção e 

no acesso da formação aos trabalhadores.  

 

Esta é uma questão importante porque poderá interferir com o nível de  

“competitividade” da empresa. Do  maior ou menor grau de competências 

dos colectivos de trabalho, pode depender a concretização dos objectivos 

organizacionais. Nas empresas onde existem trabalhadores altamente 

qualificados, há um grande investimento na sua formação e, por isso, a 

empresa pode aspirar a ser ainda melhor.  

Nas empresas onde os trabalhadores possuem poucas habilitações e são 

menos diferenciados, o investimento em formação é mais reduzido e as 

empresas, mesmo que queiram progredir, avançar em tecnologia e 

desenvolvimento dos produtos ou serviços estão limitadas pelas próprias 

limitações dos seus trabalhadores.  

 

Nesta situação, provavelmente, e no respeito pela garantia dos direitos e 

deveres de cada um, essa responsabilidade, deve, em princípio, ser 

partilhada, desde que a formação provoque uma mudança positiva no 

indivíduo, no grupo, e nos resultados da empresa. Essa análise deve ser 

feita pelas chefias que, em conjunto com os trabalhadores, avaliarão as 

necessidades e interesses de formação. Outra questão lateral é que, por 

vezes, possam existir pessoas que não se apercebem, de facto, do que e 
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como é importante aprender e é aí que é necessária uma intervenção dos 

técnicos de RH/formação, no sentido de intervirem no processo de tomada 

de consciência. 

 

 Adequar os recursos à formação: A formação deve levar à produção de 

mudança e de mudança de atitudes. No entanto, nem sempre tal acontece. 

Muitas vezes, a formação não resolve qualquer problema, seja porque para 

ela não existe motivação, seja porque é inadequada aos grupos ou porque a 

metodologia não é a mais adequada. Por isso, quando se fala do processo de 

formação nas empresas, muitas vezes, é o lado menos bom que é referido, 

tanto pela qualidade como pela quantidade.  

 

Num anterior trabalho de investigação (Bernardes, 2003:35) referíamo-nos 

ao papel que os formadores e os técnicos de formação podem desempenhar 

na implementação de mudanças. As mutações nas empresas são hoje uma 

constante e dão-se através da introdução de técnicas, de processos, de 

produtos e de serviços. As mudanças têm que ser rapidamente 

implementadas sendo até a fase de planeamento, muitas vezes, simultânea 

com a da execução.  

 

Neste processo, o formador deve, cada vez mais, trabalhar ao lado das 

pessoas que têm que implementar processos e que dirigem a mudança, 

usando equipas de trabalho e estabelecendo sistemas de análise que 

concedam voz activa aos participantes.  

Este é um papel que vai muito para além da simples transmissão de 

conteúdos destinados a um grupo de indivíduos que os escutam. No mesmo 

estudo, citávamos Aubrey & Tilliette (1993:20) «longe de se contentar em 

«vender» bem os seus conceitos e os seus métodos para, de seguida, os 

fazer avaliar na sala de aulas, os formadores deveriam ser agentes de 

mudança cuja eficácia seria julgada no terreno».  

 

Por outro lado, os formadores devem ser as pessoas que reconhecem o 

saber e os conhecimentos dos membros da organização. Numa organização 

aprendente, existe uma aproximação constante entre os formadores, os 

quadros e os trabalhadores, e dissipa-se a distinção entre os que concebem 

e os que executam a mudança. A interacção que se vai produzindo na 

relação dos formadores com os participantes, contribui para todo um 

processo de aprendizagem dos trabalhadores.  
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É desejável que os próprios trabalhadores se apercebam dos problemas e 

que se sintam interessados em colaborar na sua antecipação ou resolução. 

Os indivíduos têm que perceber quais as vantagens individuais, grupais e 

para a organização, que advêm de uma mudança, e, tanto quanto possível, 

devem ser envolvidos nos processos de mudança. Se possível, que sejam 

eles a detectar a necessidade de mudar. Se os indivíduos sentem que estão 

a contribuir para a organização e a colaborar na tomada de decisão, 

aderem. Se, pelo contrário, sentem as mudanças ameaçadoras, vão resistir 

à mudança. Além de contar com os trabalhadores na tomada de decisão, é 

importante, também, contar com a experiência de cada um (Bernardes, 

2003:.34) . 

 

Esta lógica vai ao encontro da Andragogia de Malcolm Knowles, em que a 

formação para adultos tem de se focalizar mais no processo e menos nos 

conteúdos e as estratégias têm de ser mais variadas tais como estudos de 

caso, e simulações. Os formadores adoptam assim um papel do facilitador 

ou de recurso. Neste processo, nem o formador pode demitir-se da sua 

tarefa, terminada a acção de formação e, por ouro lado, o papel das chefias 

na continuidade do acto formativo é determinante. Como refere Brinkerhoff 

(2006:50)35 «a formação (é) como sementes de uma planta e (se) eu atirar 

as sementes para um solo com pedras e não as regar elas morrem… a 

formação são só as sementes, a organização tem de fazer o trabalho de 

limpar o solo e nutrir as sementes para que as plantas cresçam».  

 

Na realidade, os formadores estão, muitas vezes, envolvidos nas estratégias 

dos decisores e, em alguns casos, tornaram-se gestores de formação, dando 

apoio e agindo como consultores internos. Noutros casos, quando a 

formação é organizada por entidades externas ou é desenvolvida por 

formadores externos que não se enquadram ou adaptam ao perfil da 

organização e dos trabalhadores, parece existir uma tendência para colocar 

o problema nos trabalhadores destinatários da formação e não na 

organização a montante, muitas vezes, constituída por estruturas externas 

que podem não estar ajustadas ao contexto. 

 

                                                 
35 In trevista in “Recursos Humanos Magazine”, nº 44, Mai/ Jun 2006, pp. 46-50 
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Desta forma, pode questionar-se até que ponto se justifica a formação com 

recurso a empresas externas, que possuem uma bolsa de formadores muito 

jovens, pouco experientes e pouco ou nada conhecedores do sector e da 

realidade das empresas, que depois acorrem às empresas clientes para 

“ministrarem” formação a profissionais há muito no activo, com muita 

experiência de vida e de trabalho. No contexto das empresas, o formador 

tem que assumir muito mais um papel de facilitador ou de agente de 

mudança do que propriamente de instrutor.  

 

O problema da não adequação do perfil dos formadores às situações e 

contextos de formação, leva também a questionar até que ponto é que os 

formadores certificados e inscritos nas bolsas de formadores são ajustados 

às necessidades das empresas. Como referia o entrevistado da Empresa 21, 

«em sala, as pessoas devem partilhar as suas experiências pelo que os 

formadores devem possuir os saberes mas também a experiência, têm que 

perceber como é que o conceito se materializa».  

 

Neste contexto, poderá igualmente questionar-se quem é que mais tira 

proveito da formação realizada. Se são as empresas e as pessoas 

beneficiárias da formação, ou se serão as próprias empresas externas 

fornecedoras que geriram o processo e que terão daí obtido proveitos por 

via das subvenções provenientes de fundos comunitários, fazendo da 

formação, como referia Finger & Asún (2003:116), um «negócio lucrativo». 

 

Cada vez mais, a formação que interessa às empresas é a que contribui 

directamente para a resolução de problemas, e tal como referia Moura 

(2001:264) «muitos empresários fazem formação somente quando ela está 

agregada a programas mais vastos de resolução de problemas…».  

Neste sentido, levar a formação às empresas, sempre que possível, 

envolvendo os meios e recursos internos, é talvez a forma que mais pode 

responder a este objectivo, dado que a formação pode conceber-se de 

acordo com o processo produtivo.  

 

 Considerar todos os actores, os contextos e as formas de organizar a 

formação: Mais do que pensar em cursos de formação, é hoje necessário 

pensar em termos de aprendizagem e de informação, e como é que o 

espírito crítico e a capacidade permanente de informação se incutem nas 

pessoas. É necessário que as chefias, nas próprias áreas de trabalho, dêem 
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continuidade a práticas de formação e contribuam para o desenvolvimento 

das equipas. Para tal, há que considerar diferentes actores e formas de 

organização da formação. 

Da mesma maneira que tem de se conceber a organização numa perspectiva 

sistémica, a formação é hoje tarefa de todos e não pode ficar circunsc rita a 

um departamento. Para isso, há que apostar no desenvolvimento das 

chefias. Um desenvolvimento que promova a oportunidade, a 

responsabilidade, a comunicação interna, a participação de todos nos 

objectivos comuns, o espírito de partilha, a interligação entre os objectivos 

pessoais e prof issionais das pessoas. Para tal, emerge o conceito de 

liderança, por um lado, e por outro, o que já referimos, o esforço de 

formação tem que ser um esforço e uma tarefa colectiva. 

Moura (2001:409 citando Moura:1998), refere que as tendências no domínio 

do trabalho e do emprego seguem também um novo paradigma:  

«organizações descentralizadas e flexíveis; acção empresarial pré-activa e 

proactiva; dir igentes preocupados com as pessoas e com a sua satisfação; 

chefias flexíveis baseadas em experiência, técnicas e comportamentos; 

funções que permitam uma visão global da empresa; autonomia e 

responsabilidade; trabalho variado e criativo exigindo frequentemente novas 

soluções; trabalho complexo e global; horários de trabalho flexíveis e 

irregulares; atitudes orientadas para a cooperação; comportamentos de 

protagonismo, direitos e deveres equilibrados e claros; contactos sociais 

amplos; formação por processo, global e integrada com actualização 

constante; formação e progresso em esp iral (trabalho - aprendizagem – 

trabalho); ligação entre trabalho e vida pessoal; emprego instável e 

dinâmico baseado nas competências e na multidisciplina». 

 

Todos estes aspectos requerem um novo olhar sobre a formação e novas 

exigências se colocam. De uma formação baseada em conteúdos, terá de se 

passar para uma formação baseada nos processos e integrada na estratégia 

de empresa. Se em algumas empresas, o papel da área de Formação é o de 

desenhar políticas, definir objectivos, planear, organizar, assegura r a 

realização das acções e avaliar, nem sempre numa perfeita sintonia com as 

áreas de trabalho, em outras empresas, a área de Formação actua numa 

lógica de parceria com as próprias áreas de trabalho.  
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Em duas empresas, deixou mesmo de existir um departamento de formação 

como tal. Este facto pode indicar uma desvalorização da actividade de 

formação por parte da empresa, mas também poderá ser o resultado de um 

certo afastamento da área de RH/ Formação, relativamente às áreas de 

trabalho. 

  

Noutras empresas, a formação está integrada fora da área de Recursos 

Humanos. São as áreas de trabalho que desenvolvem total ou parcialmente 

a actividade formativa. Nas empresas que optam por uma descentralização 

da responsabilidade da formação para as próprias chefias, em princípio, até 

podem existir mais condições para uma articulação entre a formação e o 

trabalho. Sendo a lógica interessante, não pode verificar-se um “lavar daì as 

mãos” da área de RH/ formação em relação à função formação, que tem que 

assegurar, em todo o momento, que efectivamente, as áreas estão 

preparadas para garantir o normal desenrolar das actividades de formação, 

e que, por exemplo, a formação realizada se enquadra na estratégia da 

organização, é a que interessa à empresa e aos trabalhadores e não apenas 

às chefias. Nem sempre, de facto, a ideia de estimular a autonomia e uma 

maior eficiência na organização da formação signif ica que a formação 

realizada cumpre os seus objectivos.  

 

A área de RH/ Formação tem que ser o garante de que a formação realizada 

é a que interessa, de facto. Muitas vezes, estando “nas mãos” das áreas da 

empresa sem que exista uma supervisão do processo, para além de 

descurar as questões de eficácia da formação e de todos os aspectos 

pedagógicos e organizativos, pode menospreza r, também, os indicadores da 

actividade e a formação que a empresa promove pode nem ser considerada, 

por exemplo, para efeitos do Balanço Social.  

 

Tem que se caminhar para que os gestores e as chefias vejam os técnicos 

de RH como parceiros que lhes prestam orientação e apoio seja através de 

instrumentos, seja por processos de organização, supervisão e controlo. 

Para tal, cada vez mais, o papel dos técnicos de RH/ formadores tem que 

ser o de apoiar as chefias na gestão das pessoas através do 

desenvolvimento e criação de soluções e de instrumentos que depois 

colocam à disposição para que eles os utilizem. No entanto, em momento 

algum, a função Formação se desvincula de uma co-responsabilização no 

processo. 
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Neste sentido, caminha-se para que as hierarquias sejam também 

formadoras. São já treinadas para elaborarem os planos de desenvolvimento 

das pessoas que com elas trabalham. Assumem, cada vez mais, um papel 

na coordenação da formação das suas equipas, intervêm e encontram-se no 

centro do processo, e como referia um entrevistado (Empresa 23), 

«deixaram de ser clientes para passarem a ser participes».  

A relação entre as chefias e os trabalhadores é, assim, mais próxima e aos 

trabalhadores é requerida mais responsabilidade e capacidade para resolver 

problemas críticos. As chefias necessitam, para tal, aprender o papel de 

facilitadores em que promovem práticas de aprendizagem informal e de 

auto-aprendizagem. 

O conceito de liderança pressupõe que exista uma interacção entre os 

actores - os dirigentes e os seguidores e, nesse processo, existirá uma 

influência recíproca. Das consequências deste processo de liderança, podem 

resultar, para a organização, importantes mudanças ao nível do espírito de 

grupo ou da realização de mudanças que se pretendem implementar. 

 

Se o que se pretende é o desenvolvimento de uma visão sistémica, de uma 

organização aprendente em que todos dão e recebem, um espírito de 

partilha, de disponibilidade e de entreajuda, a liderança é importante nos 

processos de aprendizagem. Senge (2004:368) chega mesmo a af irmar que 

«nas organizações que aprendem, os líderes são projectistas, regentes e 

professores». Neste sentido, são os responsáveis pela aprendizagem na 

medida em que as pessoas expandem as suas capacidades de entender 

complexidades, e aperfeiçoam modelos mentais compartilhados. 

 

Por outro lado, algumas empresas têm a formação associada aos planos de 

desenvolvimento de carreiras o que remete para questões da gestão e 

desenvolvimento dos RH. Assim, não se pode, hoje, falar apenas em 

Formação. Se, por um lado, muitas vezes, o plano de carreiras remete para 

um catálogo de cursos que os trabalhadores têm que ir realizando para 

ascenderem na carreira, por outro lado, existem, de facto, empresas que 

têm um plano de desenvolvimento e que as pessoas sabem que vão tendo 

metas e que a empresa está a olhar por si e pelo seu desenvolvimento. 

 



C:\Users\Alda\Documents\Os meus documentos\PhD\5º ano - Tese\Tese\Apêndices Tese\Apêndice 5 - Relatório PhD Ano1  Estudo 

Exploratório.doc17-03-2011 

108 

Estes aspectos remetem-nos para uma velha discussão feita a outros níveis 

em que se questiona o que será preferível: ter muito bons formadores que 

aprendem os temas da liderança, ou ter líderes altamente competentes que 

assumem a função formação? 

 

Relativamente aos contextos, parece ser difícil medir todas as actividades de 

formação e todos os esforços e aprendizagem que fazem as empresas. 

Muitas vezes, considera-se apenas a formação formal mas ela pode ser 

apenas a ponta do iceberg em relação ao total dos esforços de formação 

que, na realidade, se produzem nas empresas.  

 

Frazis, Gittleman, Harrigan & Joyce, (1998) referidos por Ridout et. al. 

(2002:12), estimaram que para cada hora de formação formal haveria, pelo 

menos, duas horas de formação informal. Este autor refere-se ainda a um 

questionário aplicado a empresários na Nova Zelândia 36, em que a maior 

parte dos respondentes afirmavam que para melhorar o nível de 

competências na organização, a formação informal e a melhoria de 

competências na base do trabalho diário, era consideravelmente mais 

importante do que a formação formal.  

 

 

 

 

                                                 
36 Decision Research Limited (1997). Report of survey on training 1997: findings of research conducted 
for New Zeland Employers Federation. Decision Research Ltd. Wellington 
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2.10. Políticas e práticas de formação nas empresas: síntese conclusiva 

 

 

Dada a elevada quantidade de informação recolhida, e também pela limitação das 

fontes usadas (apenas entrevistas a directores RH/ Formação), não é fácil resumir 

ou mesmo tirar conclusões que podem ser precipitadas e não corresponder à 

realidade. Podem, no entanto, identificar-se umas linhas gerais que apontam para o 

quadro que se viverá, em geral, nas empresas.  

 

Do material analisado e relativamente às características da formação, reflecte-se, 

essencialmente, um modelo tradicional no qual predomina a formação presencial.  

Em algumas empresas, nota-se, porém, a integração da formação nas estratégias 

de empresa. Parece, igualmente, verif icar-se uma tendência na partilha de 

responsabilidades da formação e desenvolvimento. 

 

Quanto aos estudos e diagnósticos que se realizam tendo em vista a realização da 

formação, é positivo o facto de os quadros e chefias colaborarem e participarem 

activamente na sua execução. No entanto, fazem-no muitas vezes, ainda sem o 

necessário envolvimento dos próprios destinatários da formação. Também quanto à 

avaliação, parece que muito há por fazer, na medida em que não se notam 

práticas, muitas vezes, nem sequer uma sensibilidade para medir a transferência 

para o trabalho ou os impactos da formação. 

 

Embora tenhamos ao longo do relatório, muitas vezes, agrupado as práticas das 

empresas, pelo tipo de gestão (Transnacionais e nacionais públicas e privadas), 

dado que existem práticas que efectivamente são mais comuns e que se destacam 

nuns e noutros tipos de empresas, a lógica de formação e desenvolvimento seguida 

pelas empresas, pode incluir diferentes perspectivas. É possível identificar 3 tipos 

de empresas onde existem alguns aspectos que são comuns e outros que as 

diferenciam. 

 

Num primeiro grupo de empresas, parece-nos de salientar o facto de que a 

formação se encontra 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.  
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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 estratégia e com os objectivos dos departamentos. No final, 

estão preocupadas em atingir métricas e os resultados práticos para a organização 

não foram medidos. Nestas, 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.  

 

Um outro grupo de empresas, nas suas lógicas de acção, encara a formação como 

uma verdadeira opção estratégica para o desenvolvimento dos trabalhadores em 

que a cultura empresarial é orientada para o desenvolvimento de competências 

como contributo para a competitividade. Estas empresas, mais do que estarem 

preocupadas com o número de cursos realizados, parecem estar, efectivamente, 

interessadas nos resultados e com o impacto da formação ao nível do trabalho e da 

organização. 

 

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. Estes 

desenvolvem todo o processo formativo em articulação com o processo produtivo. 

Verif ica-se, uma passagem da tradicional transmissão de conteúdos para modelos 

que visam facilitar a construção do saber e das competências. Trata-se de modelos 

que atribuem aos próprios trabalhadores mais autonomia, responsabilidade e 

controlo. 

 

Existe ainda uma outra perspectiva que é aquela em que a formação tem em conta 

os interesses dos trabalhadores e tem objectivos mais alargados, de 

desenvolvimento pessoal e social e que não se confina aos objectivos 

imediatamente ligados ao lucro. Nestas empresas, para além da organização, existe 

o trabalhador, a pessoa e o seu auto-desenvolvimento. Em alguns casos, existe 

uma preocupação a nível do reconhecimento de competências com o objectivo de 
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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 no lado humano 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.  

Enquadra-se nesta perspectiva, a formação contínua que vai para além daquilo que 

é aplicável directamente dentro da empresa mas que poderá ser uma mais valia 

para o trabalhador como pessoa. A formação que vai no sentido de promover o 

desenvolvimento pessoal dos indivíduos nas organizações. 

Nestas empresas, foi notória a assunção de que mais do que conceitos 

directamente ligados a formação é usual algumas empresas referirem-se a, 

competências e desenvolvimento. 

Desenvolver cultura de coaching & feed-back, como os planos de desenvolvimento 

individual associados aos Leader Behaviours, por exemplo na Empresa 13, poderá 

significar o interesse e a aposta no desenvolvimento da pessoa. 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.  

 

Relativamente a outros aspectos que foram, em geral, sendo percebidos e que 

carecem de um aprofundamento, verifica-se, em algumas empresas, que a 

organização do trabalho condiciona a organização da formação (Empresa 19) em 

que, pelo facto de terem que trabalhar em projectos, a formação dos engenheiros 

passa muito por uma formação abrangente, global de todos os aspectos da gestão 

de projectos, o que ultrapassa em muito a sua formação base em engenharia. Ou, 

ao contrário, o caso de empresas como a Empresa 7 que por ter mão-de-obra 

pouco especializada, muitas vezes, subcontratada, com elevada rotatividade de 

pessoal e tarefas rotineiras, praticamente, não investe na formação. 

 

Este aspecto remete para disparidades ao nível do público-alvo da formação e 

parece também que a formação é mais importante na empresa quanto maior é o 

nível de especialização dos trabalhadores e das tarefas. A formação pode ocorrer 
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apenas para alguns grupos funcionais, normalmente, os mais especializados, em 

função da estratégia da empresa.  

 

Também foi notório que quanto mais importante e definida é a estratégia de 

formação, mais esta assume formas variadas de cumprir a sua missão e 

designações mais avançadas e abrangentes que ultrapassam o simples conceito de 

Formação. 

 

Verif ica-se, igualmente, que os departamentos técnicos, por serem especialistas, 

podem sempre organizar formação, e podem até ter um papel mais determinante 

do que o da própria área de RH/formação. Isto é notório quer pela estrutura de 

formação quer pelo papel que os entrevistados atribuem às chefias para a formação 

do futuro. Como referimos, há que ver até que ponto é que este aspecto não 

constitui uma “desresponsabilização” da parte da estrutura central de RH ao deixar 

toda a responsabilidade nas mãos das chefias ou gestores de linha.  

 

Foram identif icadas também dif iculdades na avaliação da formação, para além do 

nível da avaliação de satisfação. O facto de os entrevistados referirem que 

conseguem certos efeitos, pode não signif icar que, efectivamente, os resultados 

obtidos se relacionem directamente com a realização da formação. Este aspecto 

deixa antever que há muito a fazer sobre a implementação de processos de 

avaliação. 

 

Para já, é possível afirmar que o conceito formação assume, hoje, uma conotação 

que vai muito para além quer dos tradicionais modelos assentes num modo 

escolarizado, quer das acções ou dos cursos de formação formal. Vai muito para 

além, também, da perspectiva da formação por catálogo em que perante uma 

oferta de cursos definidos e estruturados à partida, há um conjunto de pessoas que 

se inscrevem ou que acorrem com o intuito de aprender algo.  

 

Importa, então, na continuidade deste estudo, conhecer o que para além desta 

oferta de cursos e de conteúdos, pode ser feito no sentido de um verdadeiro 

desenvolvimento estratégico da aprendizagem e, igualmente, compreender o que 

pode ser feito para elevar as competências pessoais e sociais dos indivíduos no 

sentido de existirem no mercado de trabalho cidadãos mais informados e que com 

isso, todos sejam(os) ganhadores.  
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3. Continuidade do projecto 

 

A orientação da investigação vai no sentido da realização de um estudo de casos 

múltiplos, a partir da amostra que decorre deste trabalho prévio.  

Sendo as empresas diferentes em função da sua história, da sua cultura, da sua 

origem e até da sua localização, no trabalho exploratório percebeu-se que quando 

uma empresa elabora a sua política de formação, o faz a partir de especificidades 

internas, da sua história ou da situação actual e em função das transformações do 

trabalho que nela se operam.  

O papel e a finalidade da formação prendem-se, quase sempre, com a necessidade 

de os trabalhadores adquirirem novos conhecimentos, comportamentos ou atitudes, 

ou directamente, com o objectivo de produzir mudanças.  

 

Das leituras efectuadas e do trabalho realizado junto destas grandes empresas, é 

um facto que as grandes empresas não se deparam com as mesmas dif iculdades 

que as PME, nomeadamente, na obtenção de financiamentos e na criação de 

oportunidades e é, até, talvez por isso que a própria Estratégia de Lisboa se centra 

no apoio a estas últimas. São as grandes empresas que criam riqueza, que pagam 

impostos e que têm mais condições para inovar.  

 

No entanto, dentro das grandes empresas e em função do estilo de gestão existem 

grandes diferenças. São as multinacionais/ Transnacionais aquelas que possuem 

lógicas diferentes e apostam na auto-sustentabilidade da formação, 

independentemente de terem ou não apoios. São as que têm mais vantagens, 

desde logo, pela mobilidade de capital e pela flexibilidade em responder às 

condições nacionais. São as que mais investem em formação e fazem-no de forma 

diversificada e as que criam empregos com remuneração superior à média, pelo 

que contribuem para que sejam mais frequentemente acessíveis situações de 

conforto e bem-estar e que os trabalhadores tenham uma situação económica e 

social mais próspera. 

 

O conceito de empresa multinacional/ transnacional, remete-nos para dimensão e 

poder. A empresa actua a uma escala mundial e posiciona-se acima das fronteiras 

que delimitam cada país e os interesses dos seus accionistas ou da casa-mãe 

sobrepõem-se aos interesses e objectivos de cada país onde actuam. Todas as 

metodologias e organização do trabalho ref lectem os padrões americanos ou os da 

empresa-mãe. 
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Operam num contexto de comércio internacional de mercadorias e serviços e estão 

presentes em diversos mercados de um ou vários continentes. Movem-se entre 

diferentes culturas e línguas maternas. Em termos da política de Pessoal, as 

multinacionais beneficiam, à partida, do intercâmbio de pessoas e experiências.  

São, assim, várias as condições que favorecem a capacidade de criação e inovação 

nestas empresas.  

 

Na continuidade da investigação, será deste tipo de empresas que nos iremos 

ocupar. Prevemos conhecer em profundidade a situação em 2 ou 3 empresas 

multinacionais/ Transnacionais. Para além de se pretenderem realizar entrevistas 

profundas em que se confrontarão os responsáveis de RH/ Formação já com 

questões directivas e que vão ao encontro das nossas questões orientadoras (ver 

ponto 1.7.), é inevitável cruzar a informação proveniente das entrevistas com 

outras testemunhas privilegiadas nas empresas.  

 

Referimo-nos, por exemplo, aos destinatários da formação e às chefias que através 

do seu ponto de vista e depois pelo cruzamento com análise documental e 

observação no terreno, permit irão verificar se existem divergências e contradições 

entre o discurso dos vários interlocutores entre si e destes com a realidade 

observada. 

 

É importante verificar se as empresas apenas cumprem uma dimensão “básica” da 

sua responsabilidade, que é a que se relaciona com as obrigações legais e sociais 

existentes para com os trabalhadores, ou se a ultrapassam. Se o investimento na 

actividade de formação e desenvolvimento dos trabalhadores denota uma 

preocupação social e comunitária que tradicionalmente não era vista como fazendo 

parte do domínio das empresas.  

 

Se na estratégia e na sua missão estão incluídas as experiências de aprendizagem, 

ou se elas apenas se resumam a acções pontuais, em resposta a problemas que 

tenham surgido. Será interessante perceber se as chefias, os supervisores e os 

trabalhadores, em geral, partilham responsabilidade em matéria de formação e 

desenvolvimento. Se o fazem, é importante conhecer como se desenvolvem eles 

próprios e como contribuem para o desenvolvimento dos outros.  

 

Depois, a um nível macro, é importante analisar se existe um envolvimento 

concertado com todos os outros actores relevantes, com vista à promoção da 
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coesão social e também no desenvolvimento de uma verdadeira cu ltura de 

aprendizagem ao longo da vida. 

 

O Estado pode e deve desempenhar um papel importante na promoção da 

responsabilização das empresas, através da sensibilização dos empresários. Mas, 

para além do Estado, e para além do investimento de cada empresa po r si, também 

o associativismo pode ter um papel decisivo. Importará, por isso, conhecer o papel 

dos sindicatos e das associações patronais no âmbito da formação e se contribuem 

para o estabelecimento e desenvolvimento de políticas de formação nas empresas.  

 

Quanto ao Estado, será interessante verificar até que ponto os acordos nacionais de 

formação prof issional têm favorecido a evolução da formação nas empresas.  

Tal como se pode analisar se os quadros comunitários de apoio se têm ajustado às 

necessidades das empresas. Importa saber quanto receberam as multinacionais no 

terceiro quadro comunitário de apoio, com o fim de qualif icar os seus 

trabalhadores, que formação com fundos europeus fizeram, e com que resultados.  

 

As entrevistas exploratórias serviram ainda para nos recordar que muitas vezes, 

existe um desfasamento entre os discursos e as práticas. Na continuidade do 

projecto, trata-se, em primeiro lugar, de verificar como é que os discursos e as 

políticas se traduzem em práticas.  

 

Pretende-se, depois, aprofundar o discurso crítico entre capital e trabalho. Situar-

nos-emos nas várias correntes para depois as poder refutar.  

 

3.1. Actividades 

 

As actividades previstas passam pelo seguinte: 

 Realização de entrevistas de profundidade ou de verificação, alargadas a 

quadros, chefias e outros trabalhadores  

 Tratamento dos dados e elaboração de resultados 

 Sessões com os DRH para percepção das expectativas perante a formação 

 Criação de grelhas de análise de conteúdo 

 Reuniões nas empresas e contacto com realidade  

 Ajuste e estratégias de avaliação do projecto 

 Entrevistas a especialistas de entidades patronais, sindicais e estatais 

 Recolha de informação sobre o tecido empresarial português  

 Recolha de informação sobre o impacto da formação financiada  
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Para além destas actividades a realizar, existe todo um conjunto de questões a aprofundar 

que merecerão toda a nossa atenção e prioridade. Trata-se, como já referimos, do discurso 

crítico entre capital e trabalho e também aprofundar as questões da análise 

tipológica com o objectivo de criar uma tipologia tipo. 

 

3.2. Métodos e procedimentos para a recolha de dados  

 

O processo de recolha de dados iniciou-se com as entrevistas exploratórias a DRH e 

responsáveis de formação de grandes empresas. Numa segunda fase, um 

questionário foi enviado aos directores de RH das empresas e, a partir das 

respostas, cruzar-se-ão com os dados das entrevistas exploratórias e com a 

observação e as entrevistas de verificação. 

 

Os métodos a usar são a entrevista presencial junto dos directores de recursos 

humanos ou responsáveis pela área de formação, a observação com registo 

sistemático de observações e notas, e a análise documental. As entrevistas por si 

só, não fornecem dados sobre a acção concreta do objecto a estudar. Como refere 

Ruquoy (2005:88) «o que as pessoas afirmam sobre as suas práticas não é 

suficiente para revelar as lógicas que as subentendem». 

 

De acordo com o mesmo autor, 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 (id:ibid).  

 

Assim, como forma de verificar as afirmações dos entrevistados, recorrer-se-á a 

outros procedimentos, como sejam a observação e a análise de documentos. Se 

possível, com o objectivo de comparar as respostas, far-se-ão entrevistas a 

diferentes informadores de uma mesma organização. 

 

3.2.1. Entrevistas 

 

A utilização da entrevista como método de recolha de dados, prende-se com o facto 

de que muitos aspectos do objecto de estudo não são ainda conhecidos. Como já 

referido aquando do estado do problema, os estudos anteriormente realizados em 

Portugal referem-se, normalmente, a aspectos quantitativos da formação e não 

tanto a uma caracterização de diferentes tipologias e contextos de formação que 
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importa agora obter. Trata-se de recolher um conjunto de dados próprios num 

grupo de organizações com formas específicas de conceber e organizar a formação.  

 

A entrevista é uma conversação, «uma arte» (Fontana & Frey, 1994; Ruquoy, 

2005) de fazer perguntas e, simultaneamente, de ouvir. Trata-se de um método 

amplamente usado em ciências sociais, mas que apresenta normalmente 

dificuldades na sua aplicação. Ruquoy (2005) alerta para que o investigador tenha 

presente uma série de aspectos, como garantia da utilização correcta do uso da 

entrevista: 

- O indivíduo é interrogado enquanto representante de um grupo social  

- Aquilo que é dito pelo indivíduo, presta informações, em primeiro lugar, sobre o 

pensamento da pessoa que fala e, secundariamente, sobre a realidade que é 

objecto do discurso 

- Ao colocar dois indivíduos frente a frente, com toda a subjectividade inerente, não 

se pode garantir que numa nova situação de interacção, se recolham idênticas 

informações. 

 

Podem utilizar-se entrevistas estruturadas, semi-estruturadas ou não estruturadas 

(Fontana & Frey, 1994) ou, adoptando a designações de Ruquoy (2005), directivas, 

demidirectivas ou não directivas. 

 

A entrevista estruturada ou directiva é aquela que se refere a uma situação na qual 

um entrevistador pergunta a cada respondente uma série de questões predefinidas 

num conjunto limitado de categorias de resposta. Realiza-se, normalmente, com 

base num questionário em que se aplicam as mesmas questões a todas as pessoas 

interrogadas. Esperam-se respostas curtas, independentemente do tipo de 

perguntas. 

 

A entrevista não estruturada ou não directiva fornece uma maior quantidade de 

informação dado que se pretende que o entrevistado explore um tema geral. No 

entanto, o investigador tem que ter muito cuidado para não se deixar envolver nas 

respostas do interlocutor, e não deixar que os seus sentimentos pessoais possam, 

de alguma forma, influenciar o curso normal da entrevista. Nestas entrevistas, o 

objectivo é captar dados e informações, sem que existam categorias de resposta 

predefinidas, para que se compreenda o comportamento dos interlocutores.  

 

As questões para a entrevista basear-se-ão nas seguintes referências e fontes: 
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 Referências documentais a utilizar, sobre a formação contínua em Portugal:  

 

Com o objectivo de enquadrar o estudo, utilizar-se-ão alguns documentos de 

referência em matéria de formação em Portugal, tais como o Plano nacional de 

Emprego, o Acordo nacional de Emprego e Formação do Conselho Económico e 

Social, da legislação e normas existentes no âmbito do Sistema Nacional de 

Formação Profissional (o Estado, os empregadores e suas associações, as 

associações sindicais, os promotores de formação e as entidades formadoras) 37, os 

estudos do MTSS (Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social), do 

INOFOR/IQF, do IEFP, das Câmaras de Comércio, pareceres do Conselho Económico 

e Social, Estudos Sectoriais... 

 

 Referências documentais a utilizar, sobre a formação contínua na Europa:  

 

Consultar-se-ão diversos documentos do CEDEFOP bem como vários estudos da 

EUROSTAT sobre a formação contínua na Europa. O interesse é posicionar a 

situação de Portugal em relação à dos outros países da União Europeia.  

 

 Referências documentais a utilizar, sobre a formação contínua em outros 

países: 

 

Comparar-se-á o caso de Portugal com o de países como o Reino Unido ou a 

Espanha em que foram já realizados estudos sobre a formação e o desenvolvimento 

dos recursos humanos nas empresas (através do CIPD -Chartered Institut of 

Personnel Development e da CEOE - Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales) e foram utilizados questionários com base no International Survey 

«Training on Organisations» desenvolvido pelos investigadores do Centre for Labour 

Market Studies da Universidade de Leicester. 

 

Para a realização das entrevistas, partir-se-á do trabalho prévio realizado, onde 

foram já identificadas pistas para a investigação e um conjunto de tendências e 

“boas práticas” foram conhecidas.  Posteriormente, fará sentido marcar a entrevista 

de verificação com o responsável de recursos humanos ou da formação da 

empresa. A partir das entrevistas exploratórias, seleccionar-se-ão alguns casos 

para as entrevistas de verif icação e a serem estudados no trabalho empírico. 

 

                                                 
37 Anteprojecto da Proposta de Lei da Formação profissional 
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Depois do trabalho exploratório, com a realização das primeiras entrevistas, o 

passo seguinte, nos casos que se seleccionem para aprofundar o estudo, deverá ser 

a observação no terreno e o acesso a fontes da empresa.  

 

3.2.2. Observação no terreno  

 

A observação é a contemplação de um fenómeno, tal como efectivamente ocorre. 

Ao observar, deve-se permit ir que o fenómeno se apresente tal como é. O 

observador não o deve alterar ou intervir, pois, modificaria os resultados. Desde 

que o fenómeno seja repetido em sucessivas e diferentes observações, o 

investigador passa a fazer a sua análise detalhada, quanto aos factores que o 

geram, o estimulam, alteram ou orientam para a sua finalidade.  

 

Para esta análise, será elaborada uma grelha de observação das actividades de 

trabalho observadas, quer sejam relacionadas com a actividade normal relativa à  

formação e desenvolvimento, quer sejam relacionadas com o próprio acto 

produtivo. 

 

3.2.3. Análise documental 

 

Se possível, a documentação a solicitar (Quadro 8), far-se-á aquando das 

entrevistas exploratórias, se não, aquando das entrevistas posteriores, para que 

possam já confrontar-se todas as informações. 

 

 Planos de formação: informação genérica e sintética relativamente ao grupo empresarial e 
mais pormenorizados para a empresa 

 Consulta de dossiers de formação em geral e da que é direccionada para os profissionais de 
modo a aferir, designadamente, conteúdos, cargas horárias, objectivos e formadores 

 Documentação relativa ao diagnóstico, levantamento de necessidades, organização e avaliação 
da formação 

 Documentação relativa aos protocolos  
 Outra documentação relevante como: 
 Organigrama da empresa e produção 
 Manuais, procedimentos, regras de avaliação e de caracterização dos postos de trabalho, de 

qualidade e produtivos 
 Documentos que permitam obter um conhecimento mais detalhado acerca dos trabalhadores, 

do conteúdo e organização do trabalho, circulação da informação. 

Quadro 8: Documentação a solicitar em cada umas das organizações, aquando das entrevistas 
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3.3. Calendarização 

 

 

Plano de trabalho calendarizado 

Semestre 1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 

Tarefas 

Out. a  
Dez.  
2006 

Jan. a 
Mar. 
2007 

Abr. a 
Jun. 
2007 

Jul. a  
Set.  
2007 

Out. a 
Dez. 
2007  

Jan. a 
Mar. 
2008 

Abr. a 
Jun. 
2008 

Jul. a 
Set. 
2008 

Out. a 
Dez. 
2008 

Jan. a 
Mar. 
2009 

Abr. a 
Jun. 
2009 

Jul. a 
Set. 
2009 

Pesquisa bibliográfica                         

Pesquisa documental e estatística                         

Pesquisa e contactos com potenciais 
empresas                          

Realização de entrevistas exploratórias                         

Elaboração de relatórios e análise das 
entrevistas                         

Realização do relatório e definição de 
casos de estudo                         

Elaboração de guiões de entrevista                         

Realização de entrevistas de confirmação                         

Observação no terreno/ Visitas              

Tratamento e análise dos dados                         

Redacção da Dissertação                         
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Conclusão 

 

Concluída esta primeira etapa de um projecto de investigação que se prevê 

aprofundado ao nível de um estudo multicasos, é importante reflectir sobre os 

resultados encontrados e sobre as aprendizagens que resultaram para nós. Por 

outro lado, importa reflectir sobre o relatório do trabalho que agora culmina, mas, 

também, tirar ilações sobre o trabalho que a partir daqui começa.  

 

Desde logo, foi muito enriquecedor o facto de se ter conseguido recolher opiniões 

de 26 responsáveis de RH/ Formação e de no conjunto das empresas se 

encontrarem tão díspares perspectivas e opiniões para as várias matérias 

abordadas. Das empresas que ainda consideram a formação como um custo às que 

a vêem como um investimento, das que promovem formação técnica e específica, 

às que já apostam numa formação nos domínios pessoal e social, das empresas 

que consideram que a responsabilidade da formação deve caber aos trabalhadores, 

às que se julgam responsáveis pelo desenvolvimento dos seus trabalhadores, vai 

todo um campo de opiniões que por si só abrem o debate e permitem 

problematizar as várias perspectivas. 

 

Havíamos definido que nos interessava uma abordagem com enfoque para os 

aspectos qualitativos da formação. A informação sobre dados quantitativos nas 

empresas, existe e encontra-se disponível. O que nos interessa é problematizar as 

várias perspectivas, tendo como base os diferentes pontos de vista encontrados, ao 

nível político, das empresas, dos gestores e dos próprios trabalhadores.  

 

Assim, este trabalho, ainda muito longe do que se pretende, foi um importante 

ponto de chegada mas, também, ponto de partida para a continuidade da 

investigação. Permitiu que para além das percepções que tínhamos e da literatura 

de referência, se identificassem aspectos normalmente menos debatidos, como 

sejam as questões que se relacionam com as práticas existentes e com as opiniões 

dos responsáveis.  

 

Muitas dessas opiniões, como fomos referindo ao longo do texto, reflectirão, 

contudo, apenas o ponto de vista dos entrevistados e não corresponderão às 

práticas instituídas. No entanto, consideramos que este trabalho exploratório foi 

altamente enriquecedor e importante porquanto nos permit iu tomar contacto com 

realidades que desconhecíamos. Ainda que tais realidades se confinem a um campo 

subjectivo, com base nas opiniões dos sujeitos entrevistados. 
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Quanto às aprendizagens que resultaram para nós, enquanto investigadores, é de 

referir o esforço de distanciamento e o descentrar face ao nosso próprio trabalho 

desenvolvido - na área de formação de uma empresa, para que não existissem 

efeitos de contaminação neste trabalho que, necessariamente, tem que ser provido 

de uma análise crítica, objectiva e rigorosa.  

 

Enquanto investigadores e profissionais da área, este estudo foi por si só muito 

gratificante na medida em que nos abriu novos horizontes e enriqueceu pela 

compreensão de outras perspectivas e abordagens relativas a públicos e a sectores 

tão distintos dos que até recentemente, conhecíamos. O contacto com os 

entrevistados e os diálogos estabelecidos, proporcionaram momentos de grande 

aprendizagem e elevado valor.  

 

Também o processo se constituiu como uma aprendizagem em si, pelo facto de 

termos tido que lidar com tão diferentes sensibilidades que nos obrigaram, 

continuamente, a redefinir estratégias de contacto e de abordagem junto das 

empresas. 

 

De referir, igualmente, um aspecto paradoxal e uma certa ambiguidade com que 

nos deparámos, que constituiu, simultaneamente, uma dif iculdade e um desafio. 

Enquadrado na área das Ciências da Educação, neste projecto de doutoramento 

devemos considerar a perspectiva das Ciências da Educação enquanto corpo teórico 

que permite um conhecimento específico e objectivo das diversas áreas em que se 

desenvolve a educação/formação.  

 

No entanto, tratando-se de um estudo que visa o conhecimento da real idade no 

mundo das empresas e nestas, sendo a área de Recursos Humanos a que, 

normalmente, exerce o controlo em todo o processo de formação,  há que 

considerar a literatura dessa matéria já que ela apoiará as decisões de muitos 

gestores e empresas. Na medida em que a formação intervém sobre a mão-de-obra 

e os trabalhadores, é incontornável o facto de que hoje faz parte integrante da 

gestão dos recursos humanos.  

 

Neste quadro, tornou-se necessário integrar e confrontar as posturas inerentes à 

Gestão de RH e às Ciências da Educação, sendo que sem estas, não seria possível o 

desenvolvimento do sentido crítico das políticas e lógicas de formação. Como refere 

Mialaret (1999:95) as Ciências da Educação assumem «o papel de explicação, de 
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justificação, de elemento de progressão» e contribuem para a tomada em 

consideração de todos os factores que podem acontecer nas situações de educação. 

 

Relativamente ao trabalho que começará agora, parece-nos que devemos: 

 Aproveitar as reflexões que efectuámos sobre o trabalho real izado, que se 

constituem como aprendizagens, e erros a não cometer de novo 

 Escolher empresas que, à partida, saibamos que possuem práticas 

interessantes de formação e toda uma intervenção que vai para além dos 

meros cursos ou acções, sob pena de a matéria encontrada ser muito 

reduzida e não permitir problematizar a partir do encontrado  

 Atendendo aos saberes e experiências profissionais, e também aos 

resultados deste trabalho exploratório, esperamos promover uma análise 

crítica que não obedeça apenas a preocupações de carácter instrumental e 

utilitário, ou didáctico e pedagógico. 

 

Esperamos, por fim, conseguir, com este trabalho, dar um contributo para a 

investigação das Ciências da Educação no seio das empresas, já que, como referia 

Canário38  «o lugar hegemónico do escolar tem restringido o desenvolvimento das 

ciências da educação no contexto empresarial» (p. 233). 
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