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VODAFONE 
 
Nº Empregados: 1750 

Natureza: Multinacional / Privada  

Sector: Telecomunicações 

Actividade: Comunicações móveis  
 
DRH: Drª Cecília João Bom 
Dir. Formação e Desenvolvimento: Drª Maria João Martins 
 
Entrevista: 4/1/07 Das 18h30 às 19h10 
______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

O Grupo Vodafone é uma das maiores empresas de telecomunicações móveis do Mundo. Em 

Portugal, é o segundo maior operador no mercado de Telecomunicações. Foca a actividade 

na prestação de serviços móveis de voz e dados e disponibiliza também serviços fixos e 

Internet. 

A estratégia da Vodafone assenta na disponibilização de uma oferta muito competitiva em 

todas as vertentes de actividade, de modo a cativar e manter os Clientes mais valiosos de 

cada segmento do mercado.  

A estratégia de liderança e crescimento está centrada em três factores de diferenciação: 

CRM, Marca e Inovação. Mantém ainda uma rede de comunicações celulares alargada e de 

elevada qualidade, um Serviço de Apoio a Clientes de excelência, uma contínua liderança e 

inovação em Marketing, uma oferta diversificada e competitiva de serviços úteis e inovadores 

e uma estrutura de múltiplos canais de distribuição profissionais e dinâmicos.  

É esta a base da missão da empresa: enriquecer a vida dos Clientes através das capacidades 

únicas das comunicações móveis. Procurar exceder as expectativas dos Clientes através de 

uma oferta superior de produtos e serviços e assim alcançar os objectivos últimos: a 

satisfação dos Clientes, do Accionista e dos Colaboradores da empresa. 

A Fundação Vodafone Portugal é uma instituição sem fins lucrativos destinada a promover, 

apoiar e realizar iniciativas que contribuam para acelerar a introdução da Sociedade da 

Informação, o combate à info-exclusão e difundir as tecnologias de Telecomunicações 

Móveis, bem como outras iniciativas de carácter social e filantrópico, contribuindo para a 

integração de todos os cidadãos, à luz dos valores da Vodafone e da Sociedade Portuguesa. 

A Vodafone Portugal inaugurou a sua actividade comercial em 18 de Outubro de 1992, 

disponibilizando de imediato ao público um serviço de comunicações celulares GSM 

totalmente operacional e cobrindo, na altura, 57% do território e 83% da população 
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nacional. Com a entrada em funcionamento da sua rede celular, exactamente um ano após a 

obtenção da licença de exploração, a Vodafone estabeleceu então o recorde mundial da 

instalação mais rápida de uma rede GSM. 

A empresa possui os Centros de Excelência que estão integrados numa unidade do Grupo 

Vodafone designada por Future Products Unit (FPU), ou Unidade de Projectos Futuros, 

pertencente ao departamento de Marketing Central do Grupo Vodafone. A FPU dedica-se ao 

desenvolvimento a médio prazo da Vodafone em vários domínios,   fazendo a ponte entre o 

Marketing e a Investigação e Desenvolvimento do Grupo, fortalecendo o esforço contínuo de 

trazer para o mercado internacional produtos e serviços úteis e inovadores. 

A área de Formação e Desenvolvimento está integrada na DRH cuja principal missão é 

planear e gerir de forma continuada, em colaboração com as chefias, a formação em termos 

globais da empresa e não tem como responsabilidade de monitorar ou conduzir acções de 

formação. 
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2. Perguntas e respostas 

AB- Gostava de ouvir a Sra. Dra. sobre a estrutura e a organização interna da 

formação, porque imagino que estará inserida na direcção de recursos humanos… 

Era perceber qual é que é a estrutura e depois, também, perceber que práticas de 

formação é que a empresa tem para os vários grupos funcionais. Se quiser começar 

pelos grupos funcionais… 

 

R- Está de facto inserida na direcção de recursos humanos, temos uma área específica 

dedicada à formação e desenvolvimento que tem como principal missão planear as 

necessidades, planear e gerir, digamos, a formação, em termos globais, da empresa. O que 

é que eu quero dizer com isto? Não tem como responsabilidade monitorar ou conduzir acções 

de formação como formadores, nós não temos essa responsabilidade, temos 

responsabilidade de fazer todo o planeamento, identificar as necessidades de acordo com as 

necessidades da organização e das pessoas, fazer esse planeamento e fazer essa gestão de 

uma forma continuada em colaboração com todas as áreas da empresa e em colaboração, 

obviamente, com todas as chefias das áreas, mas nós temos a visão global e temos um 

sistema bastante integrado apoiado por um sistema informático, obviamente. 

 

AB- Muito bem. Portanto, dentro da direcção de recursos humanos existe uma área, 

digamos, um sector que é de formação e desenvolvimento e que tem mais a função 

de organizar, de coordenar; e qual é que é a estrutura? Tem técnicos de formação? 

Tem formadores? Internos permanentes? 

 

R- Não tem formadores, tem pessoas que são, basicamente, técnicos de recursos humanos, 

são pessoas com formação em psicologia, ou seja, de fora, mas não tenho formadores 

porque, basicamente, há duas questões e isso tem a ver com a questão que me colocou a 

seguir. Tem a ver com os grupos funcionais, como é que a nossa formação está estruturada? 

Podemos dizer que temos, se quiser, três ou quatro grandes grupos, se quiser tipificar, de 

formação. Formação de natureza mais técnica, ou seja, formação que é específica das áreas 

funcionais para as pessoas poderem desenvolver o seu trabalho, formação que é na área 

mais de competências de gestão ou de liderança que é outro tipo, formação que nós 

consideramos que é de âmbito geral porque tem a ver com o conhecimento do negócio e isso 

é comum a todas as pessoas, é o que nós consideramos de âmbito geral, porque de facto, é 

transversal a toda a organização e depois, ainda, formação que pode ter uma incidência mais 

na área comportamental, portanto, digamos, que temos estes quatro grandes áreas e dentro 

destas grandes áreas, depois a formação é estruturada também com base num modelo de 

competências que é usado dentro da empresa, isto no que diz respeito à formação 

comportamental ou à formação de gestão e liderança, a formação está estruturada, mas 

também tem a ver com o modelo de competências que é usado na Vodafone e que é, 

digamos, o driver, depois, de todos os outros ...? A formação técnica que é muito específica 

tem a ver com as áreas, se for na engenharia, bom, é uma panóplia, mas isso tem a ver com 
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áreas específicas de engenharia, se for na área de marketing é de marketing, se for 

comercial é comercial e assim sucessivamente, se for finanças é finanças… 

 

AB- E para a realização, para a execução, digamos, desses cursos quem é que 

participa? Serão profissionais da empresa, ou seja, a Vodafone tem formadores 

internos eventuais? 

 

R- Não temos formadores internos nesse conceito, de um modo geral não temos formadores 

internos, de um modo geral não temos. A nossa formação é feita por formadores externos, 

nós recorremos a formadores externos, nalguns casos até às universidades, nalguns casos 

temos protocolos com algumas universidades, depende do tipo de formação. Mas de um 

modo geral os nossos formadores são, genericamente, formadores externos, são empresas 

certificadas, depende da área de especialidade, por exemplo, a formação técnica de 

engenharia é muito especializada, portanto, muita dela até pode não ser feita cá em 

Portugal, pode ter que ser feita no estrangeiro.  

Nós não temos formadores internos nesse sentido de termo, podemos ter ocasionalmente 

em certos domínios de conhecimento se tivermos que temos cá pessoas com, digamos, os 

conhecimentos adequados podem fazer uns workshops, umas coisas, mas sempre de 

natureza relativamente ligeira, agora formadores no sentido verdadeiro do termo não temos. 

 

AB- Pois, formadores, quando eu dizia eventuais, seriam pessoas que têm as suas 

funções na empresa, mas que, pontualmente, dão formação. 

 

R- Isso pode acontecer, pode acontecer, realmente, mas são casos, realmente, muito 

pontuais. 

 

AB- A Sra. Dra. admite que haverá ou possa haver outras áreas ou outras direcções 

na empresa que acabam por organizar formação ou não? 

 

R- Vamos lá a ver, quando me pergunta se há outras áreas que podem 

organizar…organizar… 

 

AB- O meu objectivo é perceber se a formação, nas empresas, está toda ela 

dependente ou na mira da direcção de recursos humanos ou se há outras áreas que 

… 

R- Se calhar posso explicar um bocadinho o processo, explicando, se calhar, o processo, …? 

é mais fácil perceber como nós interagimos com as áreas, porque, realmente, a equipa, 

também, é pequena, no geral é pequena e em particular as pessoas que estão aqui para 

gerir, digamos, uma empresa grande que tem cerca de mil e setecentas pessoas e depois há 

áreas em que, ainda, há um conjunto de pessoas em outsourcing e que poderão, 

eventualmente, ser abarcadas por alguma formação, mas, digamos, que para gerir isso 

temos uma equipa, digamos, tirando eu, são mais quatro pessoas. E portanto, nós temos um 

processo anual, ...? de gestão, digamos, da formação com uma parte …? da execução, 
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portanto, essencialmente temos o período em que é o levantamento, digamos, das 

necessidades de formação em que temos duas componentes, uma é tentar caracterizar mais 

próximo das grandes áreas dos sectores mais de topo, quais são, qual é a estratégia, qual é 

o plano que …? Algumas necessidades que possam ser mais de natureza estratégicas para o 

negócio, para a área, portanto, tentar caracterizar se é necessário criar ou desenvolver 

alguma solução específica, em termos mais transversais para aquela área e depois temos um 

processo, efectivamente, na qual são envolvidas todas as chefias directas junto com as suas 

equipas, que é a identificação, depois, das necessidades mais individuais. …? equipas face ao 

processo, depois também, de gestão do desempenho e independentemente das tais 

necessidades que possam ser mais do negócio, de que forma é que se revê que algumas das 

possibilidades de melhoria…? poderão passar também por outras soluções, não é? Esse 

processo tem um período de tempo, é comunicado, as guidelines, são, realmente, enviadas 

por nós e essas necessidades são registadas de acordo com a tal classificação, categorização 

que nós temos no sistema, são registadas em termos de sistema informático porque 

também, têm logo que ser tratadas e gerar um relatório, um output, digamos, visível onde 

se possa visualizar um conjunto de dados. Atenção ao período de levantamento de 

necessidades, nós olhamos, realmente, de uma forma criteriosa e analítica e elaboramos um 

bocadinho, um relatório que é enviado para o director verificar dentro do seu âmbito quais 

são os dados que surgiram desse levantamento e depois validar, não validar, corrigir, etc., 

depois desse período entra-se, realmente, na fase de execução, digamos assim, que depois 

…? em que pode implicar várias coisas, que é desenhar soluções específicas e à medida, quer 

das necessidades que são mais …? ou do negócio, quer outras que possam ser no âmbito da 

gestão e da liderança que se tem de desenvolver, eventualmente nalgum período, portanto, 

contactar os fornecedores, obviamente enfim, formalizar as questões e depois, claro, todo o 

agendamento, toda a gestão, convocação dos participantes, comunicação e a gestão efectiva 

das inscrições, cancelamento, tudo isso que dá origem depois à execução e vai havendo esse 

controlo, obviamente, com a avaliação que depois está estabelecida para isso tudo. E depois 

no fim do ano faz-se, obviamente, o balanço, não é? faz-se um balanço mais global, sobre 

todo o plano, sobre as acções, etc., o que é que correu bem, o que é que não correu, qual 

foi… 

 

R- Já agora se me permite, eu penso que a Sra. Dra. estava a perguntar se existiam alguns 

núcleos de formação fora da direcção de recursos humanos. 

  

R- Genericamente não, não existem, não existem de facto. De facto nós temos um controlo 

global sobre toda a formação que é executada …? Se me perguntar, sabemos e sabemos à 

distância de um click quem é que é suposto fazer que formação dentro da empresa seja de 

que tipo for. Só para dar um exemplo, mesmo a formação de natureza muito técnica, como a 

que eu dei há pouco que é de facto, normalmente na área de engenharia, é planeamento de 

rádio ou de redes, o que seja, o que acontece é que, portanto, mesmo sobre essa formação, 

é evidente que são os inputs, digamos, são fundamentalmente as chefias que dão esses 

inputs porque eles é que sabem se as pessoas têm essas necessidades, aliás isto é muito …?, 

as próprias pessoas dão esse inputs sobre as necessidades que têm, mas são as chefias que 
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dão. Agora, a consolidação de tudo isso e o controlo é central, envolvendo as áreas, depois 

nós temos um sistema, como é que eu lhe hei-de dizer, nós temos um sistema, 

relativamente, descentralizado, mas um controlo central muito forte. De um modo geral, 

este é o modelo que nós temos em todas as áreas dos recursos humanos. Temos bastante 

descentralizado porque a responsabilidade é da chefia, mas temos um controlo central muito 

forte porque temos um sistema muito poderoso e nós sabemos a todo o momento o que se 

passa, e onde é que se passa e como é que se passa e temos o controlo sobre a 

arquitectura, se quiser, do sistema. 

 

AB- E tem algum plano para a formação de integração? Refiro-me, nomeadamente 

à integração de novos colaboradores. Imagino que seja, também, no posto de 

trabalho. 

 

R- Sim temos, temos. Sim, mas é uma parte…é misto… 

 

R- É um processo bastante complexo, não forma só um momento, tem várias etapas. 

 

DRH/CJB- É um processo que tem várias etapas e isso até a Dra. Maria João pode explicar 

melhor, e que inclusivamente tem uma parte que é e-learning porque nós nos últimos três 

anos, essencialmente, desenvolvemos e crescemos bastante a área de e-learning até pela 

natureza de algumas das nossas funções, nós temos um número elevado de lojas dispersas 

por todo o país e temos um número elevado de pessoas no callcenter, são áreas de interface 

directo com os clientes e, portanto, essas áreas de interface directo com os clientes revelou-

se, realmente, ser um método muito mais eficaz até porque a necessidade de actualização 

constante de conhecimentos sempre que lançamos novos produtos ou serviços e, de facto, o 

e-learning é a única forma de nós podermos chegar num espaço de tempo muito curto a um 

número muito elevado de pessoas e dispersas geograficamente, desde ao Algarve, ao Minho, 

aos Açores, à Madeira, portanto, nos últimos três anos insistimos muitíssimo no e-learning 

sobretudo nessas áreas de interface com o cliente. 

 

AB- Só por curiosidade, nessa formação em contexto de trabalho ou on-the-job - 

normalmente assim designada, existe um grupo de pessoas que a empresa tem 

identificado para, de forma mais activa, acompanhar os novos elementos ou isso é 

feito aleatoriamente? Existe algum plano, não existe… 

 

R- A Dra. pode explicar um bocadinho. 

 

R- Sim. O nosso processo de integração …? de várias etapas que passará também, digamos, 

por essa, não é? Numa primeira fase, logo após o, digamos, o compromisso de admissão da 

pessoa, compromisso de admissão, recebemos a pessoa, normalmente, quando ela cá vem e 

damos-lhe a conhecer uma brochura que é geral, que é do grupo, que é da Vodafone e 

portanto dá uma contextualização mais vasta, digamos, da empresa onde a pessoa se vai 

integrar num conjunto… 
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R- No negócio… 

 

AB- Sim, sim, sim. 

 

DFD/MJM- Negócio, visão, missão para o funcionamento, portanto, qual é um bocadinho a 

abordagem. Depois quando a pessoa começa a trabalhar, no primeiro dia, normalmente, a 

partir do momento em que tenha os acessos todos informáticos a funcionar e concedidos, 

normalmente no primeiro e segundo dia, é fazer um convite, um bem-vindo e, portanto, um 

convite para fazer então um pequeno módulo de e-learning, é esse conhecimento que 

também me estava a referir, criámos agora e estamos agora a terminar um novo porque 

estas coisas têm de ser actualizadas à velocidade um bocado da luz, não é? E, realmente 

então é um módulo já “Bem-vindo à Vodafone Portugal” especificamente, que é onde a 

pessoa, no fundo, vem trabalhar e neste caso é português e tem as boas vindas do CEO, tem 

uma mensagem da Dra. Cecília com, no fundo, ela das estratégias, dos objectivos 

estratégicos, do funcionamento, quais são os nossos valores, o que é que se espera da 

pessoa, o que é que a empresa valoriza e quais são, enfim, os principais macro processos 

nos quais a pessoa também irá ser abrangida, como processos no desempenho …? pronto. 

Depois tem um módulo curto que durará cerca de, não sei exactamente agora qual é a 

porção final dele, mas trinta minutos, quarenta será de …? Máxima, ah, mas entretanto, a 

pessoa é recebida, no primeiro dia tem um tutor, a questão que estava a falar de tutoria, 

não temos um núcleo específico, portanto, de acordo com a pessoa que vai ser admitida é 

identificada na área quem é que irá ser o tutor da pessoa e a pessoa é recebida, digamos, no 

primeiro dia por uma pessoa dos recursos humanos e pelo tutor que em grande parte dos 

casos será, no fundo, a chefia, a chefia directa ou um coordenador, enfim, mais sénior da 

equipa ou de equipas ou, enfim, uma pessoa um bocadinho acima, mas quer dizer, faz 

efectivamente o acolhimento…? nos primeiros momentos, integra a pessoa na direcção, 

departamentos, explica qual é a missão, quais são as funções das outras pessoas, portanto, 

esse enquadramento é que vai, realmente, …? a pessoa que nós chamamos tutor neste 

período, mas que normalmente são chefias. Nós temos um guia, um manual das guidelines 

de apoio ao tutor para saber o que é que deve fazer, como é que deve fazer, etc., porque 

uns já têm mais experiência outros têm menos e fazemos isso. A pessoa faz o curso online e 

depois fica, efectivamente, acompanhada pelo tutor e pelas pessoas com quem irá trabalhar 

directamente na sua equipa. O que fazemos depois num período mais à frente é um 

workshop presencial em que temos é que reunir um conjunto de pessoas que tenham vindo 

a ser admitidas nos últimos, enfim, dois ou três meses ou quatro, até às vezes, depende um 

bocadinho, efectivamente, do ritmo, portanto, há alturas em que poderão ser mais e noutras 

menos e então temos que, realmente, conseguir juntar um grupo no mínimo de dez pessoas 

para se conseguir fazer, então, um workshop presencial, mas neste período de tempo, até 

aos quatro meses, para o workshop presencial em que, para além de reforçar algumas das 

mensagens que entretanto já foram …? a pessoa, também, já tem a sua experiência directa, 

digamos, de contacto com a empresa e o worshop dá um bocadinho para reforçar algumas 

das mensagens críticas, em termos de objectivos e de visão, mas também para criar um 
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bocadinho de team building, portanto, e dar algumas indicações, também, de como é que a 

pessoa se pode orientar na empresa, aliás, o curso de team building também tem isso, como 

é que a pessoa pode pesquisar informação, aceder a processos, aceder a sistemas 

informáticos daqueles do dia a dia, portanto, tem essas orientações logo ali, essencialmente 

é isto. 

 

AB- Muito bem, só duas questões mais. Uma é sobre a questão da avaliação que 

referiu, eu imagino que, referiu não exactamente avaliação, mas que no final do 

ano é feito um balanço, foi o termo que utilizou, pergunto-lhe se, para além 

daquela avaliação que é da satisfação que, normalmente, depois da formação se faz 

- se a pessoa gostou do curso se não gostou, se algum outro tipo de avaliação é 

feito, ou de transferência, ou de conhecimentos, ou o impacto que a formação teve 

para a organização?  

 

R- Acaba por ser, realmente, uma área de reflexão constante, não é? porque entre o ideal e 

o desejável e aquilo que na prática, às vezes, é possível, estamos atentos a isso e neste 

momento temos um processo, digamos, a funcionar para toda a formação. Toda a formação 

tem um nível de avaliação de primeiro nível de satisfação, inclusive os seminários ou 

congressos, depois esses seminários ou congressos, por exemplo, não são alvo de todo o 

tipo de avaliação, mas toda a outra formação a nível técnico, comportamental ou de gestão 

de liderança tem, efectivamente, um questionário de avaliação que é despoletado pelo 

próprio sistema informático que nós temos que é workflow, passados três meses da 

formação decorrida, ter concluído. Depende da duração da formação, mas quer dizer, a 

partir do período de conclusão é despoletado, realmente, um questionário simultaneamente 

para o colaborador e para a chefia em que, no fundo, pretende fazer a avaliação da 

aplicação, da utilidade da formação para as funções da pessoa. 

 

AB- Ao fim de quanto tempo? 

 

R- Três meses. 

 

R- Esta é uma questão que nós temos vindo a discutir. 

 

R- Temos vindo a ponderar e estamos, efectivamente, a reflectir sobre ela. 

 

R- Enfim, temos vindo a discutir porque, provavelmente, os três meses nuns casos está 

adequado noutros casos não é muito adequado. Depende muito da natureza das funções, se 

forem de natureza mais complexa os três meses pode não ser suficiente e, portanto, … 

 

AB- Se for uma formação muito curta, não é? Três meses… 

 

R- Depende da aplicabilidade imediata, quer dizer, se for uma coisa de aplicabilidade mais 

imediata, se for uma formação com uma componente mais de desenvolvimento ou de 
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alargamento de horizontes é possível que a pessoa, naquele período de tempo, não tenha 

visibilidade …? nem a pessoa nem a chefia, porque corresponde a estes dois, não é? Há 

alguns projectos, em particular, nas soluções de formação que são especificamente 

desenhadas à medida das necessidades de uma área, vamos supor vendas ou isto ou aquilo, 

enfim, seja o que for, nesses projectos que são especificamente desenhados para soluções, 

digamos, imediatas das funções de outros processos que decorrem naquela área. 

Normalmente, o que temos vindo a fazer sempre é, aquando do desenho do levantamento 

da necessidade, da caracterização procuram-se quais são os indicadores ao nível dos 

processos ou de satisfação dos clientes, ou do negócio, sejam quais forem os …? que já 

existam, digamos, e que são controlados nos quais se possa verificar algum tipo de impacto, 

portanto, no que temos vindo a fazer, a preocupação é procurar os indicadores no início para 

verificar se, efectivamente, com aquela formação se tem expectativa de verificar alguma 

alteração ou não, uma melhoria, obviamente, neste caso, num indicador ou numa parte do 

indicador …? Mas acho que isso, realmente, só é viável neste tipo de formação, 

especificamente, desenhada para aquele tipo de processos ou de actividades porque só aí é 

que se pode esperar que haja impacto nos indicadores. 

 

R- Por acaso esta questão da avaliação da formação, eu diria que é um grande calcanhar de 

Aquiles, e acho que é, não sei qual é a sua opinião, mas de facto, a troca de impressões com 

outras empresas é, embora haja vários modelos, o ideal seria nós podermos, de facto, fazer 

uma demonstração clara do …? mas é muito difícil de chegar a esse ponto de encontrar ali 

uma relação muito …? directa, mas tentamos fazer. 

 

AB- De facto, muitas vezes, poderá ser abusivo considerar que determinados 

resultados se devem à formação; podem não ser, não é? 

 

R- Podem não ser, nalguns casos a formação tem, dá um contributo, mas noutros casos há 

outros factores também. 

 

(entrevistadas falam ao mesmo tempo) …? 

 

R- … em várias frentes, não é? marketing ou publicidade ou outro tipo de intervenções 

internas e, portanto, é muito difícil isolar o factor… 

 

R- Por outro lado, também, acho que, se calhar, é um bocadinho perverso esperar que os 

benefícios ou grande parte da formação seja mérito financeiro, porque, nomeadamente, 

quando, no domínio da visão e da estratégia da empresa, se tem objectivos por parte 

estratégicos, do ponto de vista, das pessoas, digamos assim, é óbvio que esse efeito, tem 

que haver um conjunto de investimentos para que isso aconteça sem estar à espera de 

traduzir isso, realmente, apenas em números. 

 

AB- Bem, uma última questão que é mais de carácter pessoal, a opinião das 

senhoras sobre, como é que perspectivam a formação e desenvolvimento das 
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pessoas, nas organizações, no futuro? Ou seja, quais é que são as tendências? Qual 

é que é o caminho que a formação deve levar? Deve ser com cursos, sem cursos, 

formação mais formal ou informal? Qual é o caminho? 

 

DRH- Eu posso pensar aqui um bocadinho em voz alta e dizer-lhe um bocadinho o que é que 

eu penso, mas o que é que nós temos vindo a observar em termos de evolução? Em termos 

de formação e desenvolvimento o que nós temos vindo a observar, e em parte aqui, pelo 

menos na Vodafone nós acreditamos bastante, que há formação, que eu diria que tem de ser 

mais, tem de ser muito direccionada e é muito específica porque é direccionada para a 

aquisição de competências específicas de saber fazer algo, não é? e portanto, essa formação, 

provavelmente, é muito mais dirigida porque está muito ligada às necessidades específicas 

de determinadas funções e as pessoas para desempenharem aquelas funções precisam de 

saber fazer A, B, C ou D, e isso penso que vai continuar a existir. Depois há formação que 

tem um carácter mais de desenvolvimento e onde o que nós temos vindo a observar, e 

penso que poderá ser a tendência, é que aí ela não é tão dirigida, quer dizer, as próprias 

pessoas têm um papel preponderante nisso e, portanto, as pessoas têm que querer 

desenvolver-se e têm que querer adquirir novas competências e, obviamente, que a 

organização potencia isso, cria essa possibilidade, mas tem que haver, há um compromisso 

das pessoas, também, e portanto, nós temos vindo a pôr, eu diria, mais focos no learning do 

que no trainning e eu julgo que a tendência das organizações, julgo eu, irá cada vez mais 

neste sentido. Mais focos, mais enfoque no learning do que no lado do trainning porque do 

lado do learning o foque esta mais no formando do que no formador e eu julgo que é esse o 

caminho. 

 

AB- Também é preciso que as organizações criem condições, se calhar… 

 

R- Sim, está bem, se calhar isto no fim, não sei, não se poderá aplicar a todas as 

organizações, mas eu acho que é claramente o ambiente que se adequa a uma organização 

como a Vodafone, portanto, nesse sentido claro. Sem dúvida alguma que temos programas 

de formação, mas e como digo, em que alguns está muito claro quais são as pessoas que 

têm de participar, agora, não queremos, não penso que se possa e nós não incentivamos 

aquela história de, digamos, impingir formação às pessoas só porque achamos que 

obrigatoriamente têm que ter formação. Há aqui um compromisso grande das pessoas no 

sentido de elas próprias perceberem quais são as necessidades de melhoria ou de 

desenvolvimento que têm. Não sei se respondi à sua questão. 

 

AB- Sim, sim, respondeu. Têm de responsabilizar, não é? inovar a auto 

aprendizagem, estimular… 

 

DRH/CJB- É exactamente, estimular e, talvez também o nosso ambiente propicie isso, dado 

que somos uma empresa na tecnologia, temos toda a tecnologia possível ao nosso dispor, 

todas as nossas pessoas têm um pc, todas as pessoas têm acesso, nós temos uma intranet 
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poderosa, todas as pessoas têm um acesso e, portanto, a tecnologia faz muito parte da 

nossa realidade para toda a gente, não é? e portanto, se calhar nesse aspecto… 

 

AB- Já é meio caminho andado… 

 

DRH/CJB- Já é meio caminho andado, exactamente. 

 

AB- Sim, sem dúvida. Não sei se posso perguntar-lhe se tem também alguma outra 

opinião. 

 

DFD/MJM- Estava a ver só mais um aspecto, talvez que também vem na continuidade que a 

Dra. Cecília referiu que é a questão de e-learning, quer dizer, nós há algum tempo que vem 

investindo nisso e começa-se agora a tornar um bocadinho claro, como é óbvio, …? quer 

dizer o e-learning também não é um futuro, não é como perguntava, uma solução para tudo, 

obviamente que não é, mas tem-se revelado, realmente, extremamente útil em situações 

muito concretas e penso que há uma ampliação do grande desenvolvimento nesta área, tem 

havido bastante interesse, até, nos últimos anos de outras empresas em começar a investir 

aí que é para as áreas do negócio, produtos ou serviços ou sobre as tecnologias, as 

aplicações utilizadas no dia a dia a forma de aprendizagem, realmente, mais rápida que 

depois pode ser complementada ou não com sessões presenciais, mas digamos que, o 

essencial e o básico do curso que é necessário transmitir numa fase muito crítica e rápida é 

realmente, são soluções de e-learning. Como normalmente é sobre produtos ou serviços ou 

sistema da própria empresa tem de, normalmente, ser desenvolvidos por nós, não é? Não 

existe à venda no mercado, também existem soluções de e-learning comercializadas que 

também utilizamos, nomeadamente, na área da micro informática e noutras áreas… 

 

(entrevistadas falam ao mesmo tempo) …? 

 

R- Nesta matéria de conhecimento do negócio, realmente, temos vindo a desenvolver, neste 

caso em parceria. 

 

AB- O extraordinário é terem em Português, sendo uma multinacional. 

 

DRH- Temos muita coisa em Português e até já nós, no caso da Vodafone Portugal somos 

uma das empresas mais desenvolvidas do grupo nesta área e até já desenvolvemos em 

Inglês e em Português, em Inglês para poder ser usado nos outros países, mas de um modo 

geral, quando desenvolvemos, desenvolvemos em Português. O nosso negócio tem uma 

particularidade que é diferente daquilo, que eu diria, de uma típica multinacional e eu estou 

a dizer porque eu sempre trabalhei em multinacionais, mas de facto, este negócio das 

telecomunicações tem algumas nuances que são muito evidentes, por que o que se passa é 

que mesmo que um produto ou serviço seja desenvolvido a nível global e seja para ser 

lançado em todos os países, ele nunca é exactamente lançado da mesmo forma em todo os 

países porque há questões que são especificas locais, do mercado local e tem uma série de 
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adaptações e de requisitos que inviabiliza, muitas vezes, que haja, por exemplo, uma 

solução de e-learning desenvolvida centralmente e que depois é usada em todos os países, 

que é uma coisa que já se tentou e que o grupo a nível global, o grupo Vodafone, ainda não 

conseguiu dar a volta a esta questão por causa das especificidades de cada mercado. 

 

R- …? no curso, na informação inicial que se quer dar às pessoas sobre o produto, não só 

descrever o produto, porque realmente, pode ser erróneo a qualquer nível, mas ter um 

módulo, um ecrã que explique o tarifário que é diferente e outro que é o roaming que é na 

distribuição do país onde é que há rede, onde é que não há e como é que é o roaming, as 

condições de roaming, para automaticamente ser módulos diferentes. Basta esses aspectos 

assim e como nós temos é que ter capacidade de resposta face ao negócio cá avançamos e, 

realmente, temos que apresentar soluções. 

 

AB- Sra. Dra. não sei se lhe podia perguntar, deste número de empregados, mil 

setecentos e cinquenta, só assim por alto, quantos é que são técnicos ou 

comerciais, ou mais ou menos, operadores? Mais ou menos em percentagem. 

 

R- Não gosto muito de dar assim números ao acaso, mas de grosso modo, comerciais, 

portanto, funções mesmo comerciais, somos capazes de estar a falar aí, números redondos, 

quatrocentos, comerciais, vamos dizer números redondos, quatrocentos. Depois quando 

falamos de funções genuinamente técnicas, eu estou a falar ou de engenharia ou de 

sistemas de informação, vamos dizer, estamos a falar de cerca de quinhentas pessoas, 

números redondos também. Depois temos uma área que estamos a falar de um número, 

também, ainda considerável que é o callcenter, tem um número elevado de pessoas também 

e depois temos as outras áreas que já são chefias, pessoal de apoio de funções mais de staff 

, mais apoio financeiro, recursos humanos… 

 

(entrevistadas falam ao mesmo tempo) …? 

 

R- Funções meramente administrativas é um número reduzido, porque meramente 

administrativas, se calhar, resume-se aí às secretárias e pouco mais. 

 

AB- …Eu fiquei curiosa ainda num aspecto. Dada a importância que têm os 

fornecedores, fornecedores eu entendi tratar-se das empresas que são 

fornecedoras de formação especializada, porque não falámos de outros 

fornecedores que serão os fornecedores de equipamento, por exemplo, que não sei 

se são também um recurso para a formação. 

 

R- São, nalguns casos são. No caso da engenharia isso é absolutamente …?, quer dizer, se a 

nossa rede de telecomunicações, se a maior parte dos equipamentos da rede, vou apenas 

dar um exemplo, forem Ericson a formação especifica nesse equipamento é dada pela 

Ericson, se forem Nortel, por exemplo, se os equipamentos da rede forem Nortel a formação 

tem que se dada pela Nortel, isto para dar dois exemplos muito concretos, não é? porque 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\Apendice_4\ulsd060995_td_Apendice_4_22_Vodafone.doc 13

são eles que têm o know how específico e como, sei lá, por exemplo, nos sistemas de 

informação se for sobre bases de dados …? tem que ser a …? aí por vezes já há outras 

nuances, mas enfim, portanto, há casos em que sim, que é o próprio fornecedor dos 

equipamentos que dá a formação. 

 

AB- Quanto aos outros formadores, os especialistas em formação, imagino que tem 

de haver uma grande confiança. 

 

R- Isso aí, obviamente, que é sempre um processo de selecção e de validação em função do 

tipo de formação, se for uma formação para a área comercial, isso normalmente, é feita uma 

consulta ao mercado ou então se há alguma empresa que já nos deu provas e que já temos 

confiança. 

 

AB- Também não perguntei se recorrem a formação financiada… 

 

R- Não, não temos. 

 

AB- Os programas operacionais, os fundos comunitários, e não questionei também, 

é mesmo a última, a questão de estágios ou algum programa de parcerias que 

tenham, não sei se a empresa tem essa política. 

 

R- Temos, temos algumas parcerias, temos uma parceria, temos um protocolo, por exemplo, 

com o Instituto Superior Técnico, temos uma base anual, temos cerca de onze, doze 

pessoas, estagiários do Técnico cá, esse é um protocolo que assinámos. Temos algumas 

parcerias com outras Universidades, por exemplo, sobre o Direito das Comunicações, por 

exemplo, tipo pós-graduação com a Universidade de Coimbra, porque tinha essa 

especialização em direito das Comunicações, só para dar dois exemplos, temos algumas 

parcerias com a Universidade Católica, temos várias… 

 

R- Mas a nível de estagiários, se existem protocolos como, por exemplo, para as pós-

graduações, a nível de estagiários temos essencialmente… 

 

R- A nível de estagiários temos este com o Técnico que é uma coisa, realmente, mais 

estruturada e depois temos mais, digamos, situações mais pontuais, às vezes de estágios 

profissionais na área de marketing ou na área financeira, mas sempre através das 

Universidades, de um modo geral. 

AB- Muito obrigada. 
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3. Relatório da entrevista 

Esta entrevista revestiu-se de todo o interesse porquanto possibilitou a recolha de conteúdos 

em matérias de formação e desenvolvimento de recursos humanos altamente especializados, 

num sector em que a necessidade de actualização é permanente, a par de uma parte 

importante dos colaboradores se encontrarem nas várias unidades de negócio dispersas pelo 

país. Por outro lado, tratando-se de uma empresa do sector das telecomunicações, as 

tecnologias estão acessíveis em todo o momento, a quase todos os colaboradores da 

empresa. 

Trata-se de uma empresa que possui uma área de Formação e Desenvolvimento, integrada 

na DRH, que possui 5 pessoas dedicadas à formação e tem 4 grandes áreas de formação: a 

de natureza técnica, específica das áreas funcionais, a formação na área das competências e 

de liderança, a formação transversal de conhecimento do negócio, e a formação na área 

comportamental. 

Tem um processo anual de gestão da formação que se inicia com o “levantamento das 

necessidades de formação” que apresenta 2 componentes: numa fase define-se a estratégia 

e caracterizam-se as necessidades junto dos directores de topo em termos das orientações 

para as áreas; noutra fase, junto das chefias directas, identificam-se as necessidades 

individuais e também face à avaliação de desempenho, definem-se se as oportunidades de 

melhoria passam ou não por formação. A formação é assim estruturada com base no modelo 

de competências que é o driver dos modelos de formação. 

Os inputs para a formação são essencialmente as chefias e as próprias pessoas. 

Foi notória a assumpção de que mais do que conceitos directamente ligados a formação é 

usual a empresa falar-se de aprendizagem e desenvolvimento. Igualmente notório é o 

enfoque situar-se nas oportunidades de melhoria e desenvolvimento das pessoas. 

Do conteúdo da entrevista é possível identificar um conjunto de problemas - chave e pistas 

de investigação, muitas dessas questões, não previamente definidas (como sejam as ligadas 

ao próprio sistema educativo e formação inicial dos quadros e, à relação universidade/ 

empresa). 

Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados pela DRH, eles incluem:  

- A área de Formação e Desenvolvimento tem como principal missão planear e gerir de 

forma continuada, em colaboração com as chefias, a formação em termos globais da 

empresa e não tem como responsabilidade monitorar ou conduzir acções de formação; 

- A empresa não tem formadores internos, a não ser em certos domínios do conhecimento e 

que, pontualmente, realizam workshops; 
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4. Identificação e definição de problemas e variáveis relevantes 

Com base nas respostas e opiniões das entrevistadas, obtivemos um conjunto de pistas e de 

questões -chave a serem tratadas: 

- A formação é estruturada com base no modelo de competências; 

- O “sistema é relativamente descentralizado mas com um controlo central muito forte”; 

- O processo de integração (“induction”) é realizado pelo recurso a diferentes modalidades: 

existe um tutor no posto de trabalho, plataforma de e-learning, e workshop presencial; 

- O workshop presencial, realizado até 4 meses após a estada na empresa é usado como um 

momento de  partilha, e visa “reforçar algumas das mensagens críticas mas também para criar o team-

building, e dar algumas indicações sobre como aceder a processos, a sistemas informáticos… ” 

- O tutor que faz o acolhimento e a integração, é normalmente chefia ou um coordenador; 

- Na formação de tutores, existe um guia de apoio (“guideline”) ao tutor; 

- A avaliação é realizada 3 meses após a formação, através de um questionário ao 

colaborador e chefia que se encontra no sistema “workflow”); 

- Aquando do diagnóstico de necessidades de formação, procura-se ver quais são os 

indicadores que existem e que são controlados, nos quais se pode verificar algum impacto 

após a formação; 

- Até que ponto é que os benefícios ou o impacto da formação deve ser centrado no return 

on investment, quando a estratégia da empresa vai no sentido do investimento nas pessoas 

(“tem que haver um conjunto de investimentos para que isso aconteça, sem estar à espera de traduzir isso em 

números”); 

- Na formação técnica e específica sobre os equipamentos, a formação é dada pelos próprios 

fornecedores/ fabricantes “porque são eles que têm o know-how”; 

Perspectivas e tendências para a formação: 

- A formação tem que ser muito direccionada para a aquisição de competências específicas 

para se saber algo; 

- A formação com um carácter mais de desenvolvimento, e aí será menos dirigida em que as 

próprias pessoas terão um “papel preponderante nisso” mas tem que haver “um compromisso das 

pessoas nisso”. Tem de haver uma focalização maior no learning e menor no training; 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\Apendice_4\ulsd060995_td_Apendice_4_22_Vodafone.doc 16

- O enfoque deve situar-se nas pessoas que “devem elas próprias perceberem as oportunidades de 

melhoria e desenvolvimento que têm”; 

5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 40 minutos, a entrevista à directora de Recursos Humanos conjuntamente 

com a directora de Formação e Desenvolvimento da Telecel, decorreu com toda a 

normalidade, e numa base de confiança. Depois de um contacto de e-mail solicitando a 

colaboração, através de um membro da Direcção foi de imediato garantida a marcação da 

entrevista por parte da DRH. Foi inicialmente proposta uma data por parte da empresa, mas, 

por indisponibilidade da nossa parte, foi depois marcada para 2 semanas depois. A entrevista 

realizou-se nas instalações da própria empresa, em Lisboa.  

A entrevista começou por um reforço aos objectivos e baseou-se nas questões previamente 

enviadas e com base na informação acerca da estrutura da empresa. Alguma informação 

sobre a empresa foi obtida na Internet, no site institucional. Aquando desta pesquisa e 

mesmo no site institucional, apenas se encontraram breves e gerais referências acerca das 

questões relacionadas com a política de recursos Humanos em geral e de formação em 

particular. 

Obtida a permissão para gravar a entrevista e usar os dados em contexto académico, 

tentou-se colocar o mínimo de perguntas possível, intervir de forma aberta, e que não 

houvesse uma implicação no conteúdo.  

Muito disponível para colaborar, a DRH dispôs-se a completar alguma informação, se 

necessário. 

A transcrição da entrevista e a elaboração do relatório, foram realizados no próprio dia e dias 

seguintes ao da entrevista e, posteriormente, enviados às duas entrevistadas para que 

validassem a informação.  

 

 


