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YDREAMS – Informática SA 
 
Nº Empregados: 130 

Natureza: Multinacional/ Privada 

Sector: Serviços em Novas Tecnologias 

Actividade: Desenvolvimento de aplicações multimédia  
 
DRH: Dr Nuno Ferreira 
 

Entrevista: 29/12/06 – Das 18h20 às 19h00 

______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

Esta empresa criada em 2000, dedica-se às tecnologias – concretamente ao 

desenvolvimento de aplicações multimédia, como jogos, para as telecomunicações móveis 

baseadas na localização geográfica, em instalações interactivas e em sistemas de 

visualização a três dimensões (3D). Apesar do nome em inglês, é 100 por cento portuguesa 

e tem a sua sede no Monte da Caparica. 

O grupo de fundadores da YDreams, que estudaram na Faculdade de Ciências e Tecnologia 

(FCT) da Universidade Nova de Lisboa - também na Caparica -, verificou que a investigação 

que iniciaram ainda durante o curso "podia ser aplicada no mercado real", explica António 

Câmara1, co-fundador e "chief executive officer" (CEO) da YDreams.  

A média de idades dos colaboradores da YDreams é de 30 anos. Hoje, a empresa conta com 

o dobro dos empregados que tinha há dois anos, a maioria dos quais foi recrutada 

pessoalmente. "Para podermos competir globalmente, procurámos sempre contratar pessoas 

de elevada qualidade e com uma visão internacional", observa o CEO. Foi essa qualidade 

que, no seu entender, "permitiu criar um ambiente de permanente exploração" das 

oportunidades.  

A YDreams está a internacionalizar a sua presença física, com escritórios na China, Brasil, 

EUA, Espanha e Portugal.  

Em 2005, a empresa foi distinguida como uma das Europe’s emerging companies in the field 

of telecommunications e, em 2006, o seu fundador e presidente foi vendedor do prémio 

Pessoa.

                                                 
1 In Público, 13/05/2004 
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2. Perguntas e respostas 

AB- Gostava de o ouvir sobre…para os vários grupos funcionais que há na empresa, 

que tipo de formação é que a empresa promove ou disponibiliza, mas não me refiro 

apenas a formação, cursos de formação, portanto, todas as actividades que 

impliquem aprendizagem ou desenvolvimento dos colaboradores. Mas se calhar 

antes disso também era interessante falar da estrutura da empresa, não é uma 

grande empresa …? Direcção de Recursos Humanos…  

 

DRH/NF- A área de recursos humanos é composta por quatro pessoas, portanto, há a 

direcção da área e depois mais três pessoas a colaborar. A estrutura da YDreams é uma 

estrutura simples, tem um Conselho de Administração, tem uma Comissão Executiva, sendo 

que depois, também, no dia a dia, não o Conselho de Administração, mas a Comissão 

Executiva e o resto das pessoas misturam-se muito umas com as outras e, portanto, lá está, 

por isso é que eu digo somos uma empresa muito informal e muito horizontal, porque as 

pessoas que têm responsabilidades fazem uso delas apenas e só quando é preciso, no dia a 

dia somos todos mais um, somos colegas, há muito disto, isto também é curioso, porque isto 

também é formação, formação em que sentido? Sempre que entra alguém de novo na 

empresa, para já nós procuramos que tenha determinadas competências que se adeqúe 

rapidamente a essa forma de estar. Simples, dinâmica, divertida, flexível, com muito foco na 

responsabilização e no objectivo, claro. Mas com divertimento à mistura, um divertimento 

não no sentido da cowboyada, mas tem que ser divertido trabalhar, e esta formação começa, 

e isto de passar uma cultura também é formação e isto é uma coisa que existe todos os dias 

e que toda a gente faz com toda a gente. Claro que quem está cá há mais tempo tem mais 

facilidade do que quem está há menos, mas a partir do momento em que as pessoas vão 

conhecendo mais o que se passa, como é que funciona a empresa, quem é da própria 

empresa vão conseguindo eles próprios fazer a passagem do testemunho. E estamos a falar 

de uma formação a nível cultural, não é? Essa é aquela que eu acho que é mais importante 

aqui dentro da empresa, a formação que nós passamos de uma cultura, de uma filosofia, de 

uma forma de estar, é para mim a mais importante. E que tem de ser feita por todos e isto 

não se compra, não há nenhum curso de formação que possamos comprar ou realizar 

internamente para fazer isto, não, isto é feito no dia a dia, quer quando estamos a falar de 

um assunto de trabalho, quer quando estamos a almoçar, quando estamos num lanche, 

quando estamos nas actividades, que temos uns com os outros, sociais. Tudo isto faz parte 

da formação, a mais importante que é a formação da cultura da empresa. Depois, como é 

óbvio, temos a formação já numa perspectiva mais da formação profissional, não é? mais 

formal e aqui temos duas formas de o fazer como todas as outras empresas. A formação 

interna e a formação externa, a formação externa, basicamente, é onde nós vamos recorrer, 

recorremos quando há necessidade, fazemos o levantamento de necessidades de formação, 

o sistema de avaliação. Para já, temos a 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. Depois há, também, um sistema de 
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avaliação mais formal, que nos permite por a dialogar com as pessoas sobre as coisas mais e 

menos positivas e chegar a uma plataforma de entendimento sobre o que é que vamos fazer 

com elas em termos de formação. Quando estamos a falar de formações que nós sabemos 

que existem no mercado, ou seja, gestão do tempo, técnicas de vendas, etc., 

tendencialmente nós recorremos fora, vamos fazer essas formações fora, o que acaba por 

ser, acaba por ter outros resultados porque as pessoas, também, interagem com outras de 

outras empresas e achamos que isso é saudável. Agora, há uma formação que é impossível 

comprar lá fora, que é todo o know how que nós temos interno e que também nos permite 

estar na posição que estamos e esse know how não se compra, em qualquer empresa de 

formação não existe. Portanto, existe, existe nas pessoas que cá estão e são essas pessoas 

que têm o … a responsabilidade de passar esse conhecimento, claro que depois há todo um 

conjunto de ferramentas, de suporte informática, gestão documental, não é a gestão, o que 

eu chamo a gestão do conhecimento que possibilita a passagem, possibilita fazer essa 

formação, mas eu diria que o know how que nós temos, interno, específico, das nossas 

tecnologias, das coisas que nós desenvolvemos, juntamente com a perpetuação de uma 

cultura são, aquilo que eu acho, que é o fundamental e o transversal da formação na nossa 

empresa.  

Depois há outras coisas, lá está a gestão de tempo, as vendas, etc., que são coisas 

específicas de determinadas funções, não é? que são fundamentais também para as pessoa 

fazerem e desempenharem cada vez mais e melhor o seu trabalho. Mas eu diria que…o 

conhecimento tecnológico, que é interno e que não existe lá fora e a questão cultural são os 

pontos chaves da formação que nós temos. E lá está, tanto uma como a outra acabam por 

ser formação interna e não externa. 

 

AB- Mas esse tipo de formação a que se refere, que é aprender com colegas mais 

experientes, etc., é no caso de novas integrações, por exemplo, ou também no 

âmbito da formação contínua? Portanto, há determinadas pessoas que são 

altamente especializadas, imagino, e a empresa utiliza essas pessoas para passar a 

informação… 

 

DRH/NF- Ambas. Claro, na inicial claramente. Há…porque nós vemos a formação não como 

uma coisa só com um sentido, é bidireccional, ou seja, quem entra de novo na empresa, à 

partida traz conhecimentos, mais valias que supostamente não existem na empresa, é um 

bocadinho assim. Nós quando contratamos procuramos sempre alguém, tão bom ou melhor 

do que aquilo que nós somos, é esta a nossa lógica de contratação. Nós acreditamos que 

quem entra vai nos trazer qualquer coisa que não existe. A pessoa que entra também nos 

vai formar, também nos vai fazer aprender qualquer coisa, como é óbvio, essa mesma 

pessoa não saberá tudo, e acima de tudo não tem esse conhecimento ou esse know how de 

determinadas coisas que nós cá temos e fazemos internamente e que são os outros que a 

fazem. Portanto, depois isto é contínuo quase, porque as próprias pessoas …? …quando 

estamos a falar de novas tecnologias há aqui uma grande dose de criatividade, de 

proactividade, as pessoas serem autodidactas para descobrir coisas novas, não é? A partir do 

momento em que as pessoas descobrem coisas novas porque lêem, porque estudam, porque 
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se interessam, porque investigam e quando tudo isso que é novo já está bem consolidado 

essas pessoas estão em condições de passar isso para o resto da equipa, da empresa, seja 

aquilo que for. Portanto, e por isso é que digo, há formação inicial e formação contínua, mas 

é também ela bidireccional, ou seja, nós acreditamos que quem entra também nos traz 

coisas e nos vai ensinar, nós queremos que nos ensine, isso é uma questão cultural. 

 

AB- Claro, e por exemplo, no balanço social, a empresa, naquele apartado que é o 

número de horas de formação por trabalhador, o que é que considera? Considera 

apenas a formação realizada, a formação formal, os cursos, ou estas horas de 

formação em contexto de trabalho, digamos assim, são também contadas? 

 

DRH/NF- São também contadas, como é óbvio, não vão contar, não consigo contabilizar 

todas as meias horas ou todas as horas que possam acontecer, porque há questões, quando 

vamos a um colega “olha estou aqui com uma dúvida, não estou a conseguir resolver este 

problema”, se o colega consegue explicar e resolver a questão nós aprendemos, isso é 

formação, mas isso não é facilmente mensurável, não conseguimos por isso tudo como horas 

de formação, portanto, há muita, claramente, há muita, do dia a dia, que não é registada 

porque é impossível de a registar, nós estamos numa conversa com uma pessoa durante um 

coffe-break e podemos estar ali, naquele momento, a ter formação sem que ela seja uma 

coisa muito formal, que não é. Mas sim, cada vez mais a nossa preocupação é para que se 

criem, nós não vamos tanto para acções de formação, gostamos mais de chamar workshops, 

mas claramente registados, preparados e bem documentados de acordo com tudo aquilo que 

a lei obriga, como é óbvio, se não em termos legais não os podemos validar. Então aquilo 

que nós fazemos, é aquilo que já era feito, os workshops, as acções de formação, só que 

agora temos, e isso cabe também um bocadinho aos recursos humanos, ter essa parte toda 

documentada, coisa que no princípio da empresa não era. É natural, hoje me dia já começa a 

ser, até porque em termos legais temos de cumprir. 

 

AB- Imagino que tenha também formação técnica, nomeadamente com 

fornecedores, novos equipamentos, novos softwares. 

 

DRH/NF- Menos, aí muito menos. Vamos lá a ver, o nosso …? uma empresa de integração 

hardware com software…O software ele já existe, as pessoas aprendem a trabalhar com um 

flash ou com outra coisa qualquer, porque aprenderam ou num curso ou na faculdade, seja 

aquilo que for, depois em casa consultaram livros e a estudar, etc., …? e continuam no seu 

dia a dia a aprender enquanto vão usando as ferramentas. Mas é com esse software que nós 

vamos produzir algo que vai integrar, por sua vez, um hardware. Portanto, eu não diria, que 

nós na relação com o exterior ou com fornecedores, ou isso, temos assim uma relação de 

formação, não veria as coisas assim, diria mais o contrário, nós como formadores de alguém 

externo à empresa, às vezes, quando, principalmente, quando terminamos um projecto, 

quando temos um produto e temos que lhes explicar como é que funciona, qual é a lógica 

daquilo, vejo mais isso por aí. 
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AB- E têm uma política de estágios? 

 

DRH/NF- De estágios. Temos uma política de estágios enorme, enorme, simples, como tudo 

o que é feito na Y Dreams, pretende-se que seja simples, mas enorme. A Y Dreams nasce 

dentro da faculdade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologias, através de um 

grupo de investigação que depois tentou concretizar e pôr numa lógica empresarial 

determinados conceitos, ideias, projectos, daí chegarmos onde chegámos. … Acreditamos 

que é na irreverência e na motivação das pessoas que acabam de sair de um curso que 

vamos, muitas vezes, encontrar coisas diferentes. Não quer dizer que as pessoas com mais 

experiência ou mais seniores não o façam e não o consigam, claro que sim. Mas achamos 

que aquilo que as pessoas trazem, aquela motivação, aquela irreverência, aquele não 

formatação a nada, a nenhuma empresa, a nenhuma forma de trabalhar é muito vantajosa 

para nós, precisamente porque estão despidos de ideias pré concebidas, etc., o que eles 

querem é criar. Por outro lado, numa perspectiva de formação, não estando formatados, 

como é óbvio, é muito mais fácil perpetuar e passar uma determinada mensagem e uma 

determinada cultura. Portanto, os estágios profissionais são importantes, eles acontecem 

ainda durante a faculdade, quando as pessoas estão a fazer a faculdade e acontecem depois 

quando as pessoas acabam. É recorrente nós termos estágio, estagiários, quer da área da 

engenharia informática, quer, também, da área da engenharia do ambiente, temos uma área 

relacionada com o ambiente e qualidade de vida e é recorrente no 3º, 4º, 5º ano as pessoas 

terem de fazer estágios curriculares, fazem connosco, e no fim da licenciatura aqueles que 

se destacaram mais entre nós, mais num espírito de, aqueles que entenderam melhor e que 

perceberam melhor como é trabalhar e o que é que podem trazer de mais valias acabam por 

integrar a equipa com estágios profissionais e temos um número significativo de pessoas já 

nos quadros da empresa que vieram dessa forma. E continuamos, apesar de continuarmos a 

recrutar pessoas seniores par nos trazer um bocadinho de maturidade, continuamos, hoje 

em dia temos cerca de dez ou onze estágios e temos previstos para 2007 mais uns quantos. 

 

AB- Isto num universo de quantas pessoas? 130? 

 

DRH/NF- Sim, sim. Cerca de 125, 130. 

 

AB- E a média, o nível de qualificação dessas pessoas é muito elevado? 

 

DRH/NF- É, os últimos dados que eu tinha, em termos estatísticos, de Novembro, é um mês, 

portanto, nós tínhamos, 80% das pessoas tinham ensino superior, portanto, estamos a falar 

de pessoas com bacharelatos, licenciaturas, doutoramentos, mestrados, pós-graduações, 

portanto, 80%... 

 

AB- …? 

 

DRH/NF- Não, temos cerca de …cerca de 10%, números redondos, 10% de pessoas em 

frequência, em frequência universitária e depois outros 10 até 12º ano. 
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AB- Nas áreas técnicas, administrativas… 

 

DRH/NF- Sim, mais nas áreas de suporte, claramente. 

 

AB- Muito bem. Não lhe pergunto questões da formação financiada, imagino que 

não recorram a financiamentos… 

 

DRH/NF- Formação financiada, nós não temos recorrido à formação financiada. 

 

AB- Também o volume de formação, porque, a empresa por aquilo que diz e 

também nalguma coisa que li, visa poder, dizia o vosso CEO "Para podermos 

competir globalmente, procurámos sempre contratar pessoas de elevada qualidade 

e com uma visão internacional". Portanto, ao contratar pessoas com este perfil, a 

empresa, se calhar, a formação é muito baseada na auto-formação, não é? 

 

DRH/NF- Há muito, mas a questão é, se pensarmos que cada pessoa, desenvolver, através 

da auto aprendizagem, determinado tipo de conhecimento nós conseguimos depois fazer 

passar esse conhecimento para os outros, mas se cada um tiver um bocadinho, como é que 

eu hei-de explicar, se cada um fizer um bocadinho a sua parte, todos nós, numa perspectiva 

mais global, conseguiremos aprender um pouco mais, por isso, claramente, que sim que as 

pessoas por elas próprias, e 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, não é? e é isso que 

acontece. 

 

AB- Mas isso de forma informal, como já referiu, não há assim nada… 

 

DRH/NF Há muito uma lógica informal, claro que há muito uma lógica informal, mas cada 

vez mais vamos fazendo as coisas de um modo formal, porque as coisas têm de ser. 

 

AB- Com instrumentos? 

 

DRH/NF- Sim, temos, ferramentas informáticas…vou dar um exemplo, se nós tivermos um 

software onde nós fazemos lá, aquilo que eu chamo a gestão do conhecimento, onde as 

pessoas vão lá pôr informação, coisas que aprenderam, coisas que sabem com metodologias, 

com passos, step by step etc., se eu quiser aceder a isso e colocar lá o meu username e o 

meu login eu entro, fica registado que entrei, eu vou estar a ler, vou estar a prender, ok? até 

aqui agente pode dizer “Sim, mas isso não quer dizer que a pessoa esteja lá três horas e que 

aprenda e que tenha estado a ler ou a estudar ou a fazer algum exercício durante três 

horas”, é verdade, mas agente valida os conhecimentos das pessoas não só no dia a dia, 

mas depois também com alguns, eu não lhes vou chamar testes, mas temos mecanismos e 

temos ferramentas e temos instrumentos que nos permitem validar se, realmente, o tempo 
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que as pessoas gastaram com uma ferramenta …? na gestão do conhecimento foi, teve 

resultados ou não e conseguimos…conseguimos assim determinar um bocadinho. 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, não é? mas pronto, como o 

objectivo é mais a formação há instrumentos para validar aquilo que as pessoas sabem e 

aprenderam. 

 

AB- O próprio desempenho não é?  

 

DRH/NF- Sim, sim, claro. 

 

AB- Ok. Uma última questão, agora mais da sua opinião pessoal como especialista 

nesta área. Como é que perspectiva a formação e o desenvolvimento dos recursos 

humanos no futuro? Como é que, em termos gerais, quais é que devem ser as 

linhas de orientação em termos de conteúdo ou de práticas de formação? Devem 

ser cursos de formação, deve ser o e-learning, deve ser o quê? 

 

DRH/NF- Eu acho, o e-learning, eu acho, que pelo menos aqui em Portugal, em termos 

nacionais, acho que é algo que está muito pouco desenvolvido, o e-learning está muito 

pouco desenvolvido. Portanto, em termos nacionais acho que o e-learning vai ser acredito, 

se calhar dentro, não sei, não gosto muito de colocar datas, porque isto, depois as coisas 

não são bem assim, mas acredito que num médio prazo, num médio prazo o e-learning vai 

ser uma das formas…de fazer com que as pessoas aprendam mais e melhor, acaba por  ser 

estimulante, é mais estimulante, quer dizer, depende das pessoas, para mim é muito mais 

estimulante estar a aprender através de meios informáticos do que através de um livro, por 

exemplo, para outras pessoas não será. Mas eu acredito que o e-learning é uma ferramenta 

fantástica, mas não está desenvolvido, acho que vai estar e em Portugal vai fazer muita 

diferença, claro que vai. 

Acredito também que numa perspectiva, eu acredito muito na, e acho que isto não tem a ver 

com o futuro, é uma questão de, acho que 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, uma questão, também, do nosso ensino e da 

formação é um bocado essa. Não queremos pessoas que vão ler para nós, nós sabemos ler, 

não é? nós precisamos de pessoas que nos orientem, que nos guiem o nosso raciocínio,…que 

nos dêem pistas e que nós com essa pistas, com essa informação consiguemos construir 

algo,  com o raciocínio chegar a alguma coisa, ainda que seja diferente daquilo, do objectivo 

inicial quando estamos a dar essas pistas, acho que é muito importante, porque é daí que 

saem coisas novas. Portanto, eu acho que as pessoas têm de ser muito auto-suficientes, lá 

está o ser muito auto-suficientes, o ser auto didacta que é algo que está hoje em dia muito, 

é muito falado, acho que sempre foi, já no passado nós víamos pessoas, pessoas que não 

estavam paradas, que estudavam, que liam, as pessoa mais informadas acabam por ser 

aquelas que conseguem fazer algo diferente, porque têm informação e depois a combinação 

da informação permite-nos criar, ser diferentes e eu acho que …não indo para grandes 
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futurismos nem novas tecnologias, um bocadinho assim a antítese da Y Dreams, acho que a 

auto aprendizagem, as pessoas serem auto didactas é e vai continuar a ser a mais valia de 

cada uma das pessoas individualmente, acho que é por aí. 

 

AB- Muito bem. Às vezes também é preciso as empresas darem condições às 

pessoas para… 

 

DRH/NF- Claro, claro. Um exemplo, o nosso, o Professor Câmara de cada vez que faz as suas 

viagens ao estrangeiro, umas vezes à China, outras vezes aos Estados Unidos, etc., etc., traz 

sempre para a empresa um conjunto de bibliografia fantástico. Estamos a falar de questões 

mais técnicas, estamos a falar de questões, muitas vezes, de recursos humanos, outras de 

gestão e que ficam disponíveis para as pessoas usarem sempre e quando quiserem. Desde 

que eu estou na empresa não houve nenhuma viagem em que isso não acontecesse, em que 

o Professor não trouxesse um saco, uma mala com livros novos que ele considerou bastante 

interessantes para nós podermos consultar. Ou seja, nós tínhamos uma nossa própria 

biblioteca e está disponível para toda a gente. Portanto, claro que a empresa tem de dar 

condições. 

AB- E terão, não sei se têm uma Intranet, se têm Internet …? Acessível …? Postos 

de trabalho. 

 

DRH/NF- Temos uma Internet, lá está, temos uma Internet que é um local, vá lá, com 

multifunções, tem a funcionalidade de ser uma ferramenta em que pode haver partilha de 

informação, mas acima de tudo é uma ferramenta mais de gestão de projectos, de 

deslocação de recursos da empresa, etc.. Temos é uma, umas das coisas curiosas que é …? e 

que permite fomentar o conhecimento é, aquilo que nós chamamos, o nosso fórum, nós 

temos um fórum via mail, que todas as pessoas na empresa têm acesso e inclusive algumas 

pessoas de fora, previamente autorizadas por nós, como é óbvio. E o que é que é o fórum? O 

fórum é, como diz o nome, é um fórum, mas é um local onde as pessoas partilham 

conhecimento diariamente assim de uma forma estrondosa, se eu disser que podem passar 

por dia…trezentos mails, por dia, no fórum sobre coisas novas, mas depois há discussões, 

como é óbvio, mas essas discussões também nos levam a conclusões, também estamos aqui 

a aprender alguma coisa. Eu diria que não é exagero, cerca de trezentos mails por dia no 

nosso fórum, lá está, isto foi algo desenvolvido internamente para que pudesse haver uma, 

rapidamente pudesse haver a transmissão de conhecimento, de uma forma muito simples, 

muito rápida, sem formalismo, não é?, sem formalismo, mas isto é aquilo que é o dia a dia, 

depois há outras partes mais formais. 

 

AB- E que é feito pelas empresas também, as pessoas que trabalham nas 

delegações do estrangeiro, não é? Porque não é só cá …? 

 

DRH/NF- Toda a gente, é como eu dizia. Temos Y Dreams em Espanha, no Brasil, na China 

temos uma empresa nossa representante e brevemente teremos também no Reino Unido, 

mas todas as pessoas que estão nestes países têm acesso a todo o conjunto de informação 
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que nós temos aqui também, porque elas também precisam de saber, também precisam de 

conhecer, também precisam de aprender e têm acesso ao fórum, à intranet, às ferramentas 

de gestão do conhecimento que nós temos, às acções de formação, porque elas também 

vêm cá muitas vezes e sempre que vêm nós procuramos é “Ok, já que cá vens, então, 

vamos fazer aqui um workshop sobre isto ou aquilo” elas próprias também têm essa 

formação. 

 

AB- E é a sua área de recursos humanos que organiza isso? Ou é alguma outra 

área? …? Um workshop que é uma coisa muito técnica… 

 

DRH/NF- Exactamente, vamos lá a ver. Quem cria o workshop ou a formação de algo mais 

técnico é alguém que tem esse know how, os recursos humanos depois dão é todo o suporte 

para a realização desse evento, quer numa parte mais logística, material didáctico, na 

elaboração dos conteúdos da acção, no material de apoio, aí os recursos humanos dão …? 

como é óbvio, estamos a falar coisas demasiado técnicas que não seremos nós a criar, 

portanto, passa um bocadinho por aí. Lá está, mais uma vez são tudo acções concertadas 

entre as pessoas, há um trabalho de equipa muito forte entre toda a gente para que se 

consiga pôr em prática isso, a formação não está dependente dos recursos humanos, ponto, 

a formação é uma responsabilidade de todos, todos têm essa obrigação. Em alturas é mais 

informal, há outras alturas que é mais formal, mas é uma obrigação de todos, assim de 

modo resumido. 

 

AB- Muito bem. Não sei se há algum outro aspecto que queira acrescentar…que não 

tenhamos falado… 

 

DRH/NF- Sobre formação acho que dissemos aquilo que é essencial e que eu acho, acho que 

é de reforçar aqui uma coisa pode ser interessante, não sei se é diferente das outras 

empresas ou não. Para nós, achamos que é bastante importante que é a formação mais 

importante que nós achamos que fazemos é a formação interna em duas perspectivas, na 

transmissão do conhecimento que fez chegar a Y Dreams onde chegou, que está patenteado, 

com é óbvio, e na formação mais cultural e comportamental das pessoas, passagem de uma 

forma de filosofia de vida, nós achamos que aqui há vida, não é? e essa vida, essa filosofia 

de vida é aquilo que nós achamos que é mais importante na formação das pessoas. Porque 

se as pessoas entenderem muito bem o que é que é a Y Dreams, o que é que é a cultura, 

como é que nós nos posicionamos, quem é que nós somos, onde é que nós estamos, as 

pessoas vão-se desenvolver e vão-se auto desenvolver e vão conseguir passar todo o auto 

desenvolvimento que tiveram aos outros. Ok? 

 

AB- 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 na área das tecnologias 

da informação em que a inovação, a criatividade e o auto-didactismo são inerentes à 

actividade e ao próprio perfil dos indivíduos. Como referia o próprio CEO2, "procurámos 

sempre contratar pessoas de elevada qualidade e com uma visão internacional". Os próprios 

indivíduos são interessados na procura de novos conhecimentos, sendo que aparentemente, 

alguns dos quais se enquadrarão no perfil de geek3.  

Na empresa é também promovida a partilha de conhecimentos, quer através do acesso a 

bibliografia que algumas vezes é facultada pelo CEO nas suas viagens ao estrangeiro, quer 

através de um fórum em que via e-mail todas as pessoas têm acesso.  

Apesar de se tratar de uma empresa nacional, tem já uma relevância em termos de actuação 

e de projectos a nível internacional.  

Trata-se de uma empresa muito informal e com uma estrutura horizontal e com um elevado 

enfoque na responsabilização. A formação de novos elementos acaba por se concretizar de 

modo informal, com uma “passagem de cultura” e “passagem de testemunho” da parte de 

todos. 

A empresa recorre a formação externa e interna. A avaliação realizada diariamente e a 

avaliação de desempenho são usadas para identificar necessidades de formação.  

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

usual a empresa referir-se a aprendizagem e desenvolvimento. 

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..   a). 

Quanto às novas tendências identificadas pelo DRH, incluem:  

- O e-learning vai ser uma das formas de fazer com que as pessoas aprendam mais e 

melhor; 

- A auto-suficiência e o auto-didactismo na aprendizagem - e com pessoas que orientem e 

guiem o raciocínio, será a mais valia de cada pessoa; 

 

                                                 
2 In Público, 13/05/2004 
 
3 Geek é uma palavra associada a subculturas ligadas aos computadores e à internet. Nestas subculturas, um geek é 
uma pessoa com um talento e um interesse por tecnologia e programação acima do normal.  
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4. Identificação e definição de problemas e variáveis relevantes 

Com base nas respostas e opiniões do entrevistado, obtivemos um conjunto de pistas e de 

questões -chave a serem tratadas: 

- A cultura de empresa deve ser passada de forma informal “existe todos os dias, toda a gente faz 

com toda a gente… isto não se compra, isto é feito no dia-a-dia quer quando estamos a falar de um assunto de 

trabalho, a almoçar, num lanche, quando estamos em actividades uns com os outros, sociais, tudo isto faz parte da 

formação”; 

- A formação externa, pode ser vantajosa, “as pessoas também interagem com outras, de outras empresas 

e achamos que isso é saudável”; 

- A importância da formação realizada internamente - “Há uma formação que não se pode comprar lá 

fora que é todo o know-how que nós temos interno… existe nas pessoas que cá estão e são essas pessoas que têm a 

responsabilidade de passar essa informação”; 

- A formação numa perspectiva “bi-direccional” – “quem entra de novo na empresa traz conhecimento, 

traz mais valias que supostamente não existem na empresa… quem entra vai-nos trazer qualquer coisa que não 

existe”; 

- Devem as horas de formação informal ser contabilizadas como de formação? – “… se um colega 

consegue explicar e resolver a questão, nós aprendemos e isso é formação, mas isso não é facilmente mensurável”; 

- As acções de formação designam-se workshops. Quem cria e desenvolve os workshops é 

alguém que tem o know-how e o papel dos RH é dar o suporte e apoio do evento; 

- A auto-aprendizagem desenvolvida por cada pessoa, pode contribuir para o grupo e para 

que todos na organização ganhem – “A formação não está dependente dos RH. É uma obrigação de todos”. 

5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 40 minutos, a entrevista ao director de Recursos Humanos da YDreams, 

decorreu com toda a normalidade. Depois de um e-mail directamente enviado ao CEO da 

empresa solicitando a colaboração, foi de imediato garantida a marcação da entrevista por 

parte do DRH. 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, e em artigos de jornais. 

Também pelo primeiro contacto com a empresa, por ocasião de uma conferência sobre 

empreendedorismo, proferida pelo seu fundador e presidente na Universidade Católica do 

Porto, em Outubro de 2005.  
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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.  

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

seguintes ao da entrevista e, posteriormente, enviados ao DRH para validar os dados.  

 


