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Grupo UNICER  
 
Nº Empregados: 2350  

Natureza: Nacional/ Privada 

Sector: Indústria bebidas 

Actividade: Produção e comercialização de bebidas 
 
Directora de Desenvolvimento: Drª Ana Maria Guimarães 
 

Entrevista: 28/12/06 – Das 15h30 às 16h30 

______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado  

Tendo nascido e crescido ao longo de quase um século como empresa cervejeira, o Grupo 

Unicer apresenta-se hoje, como empresa produtora e distribuidora de bebidas com um 

objectivo definido: conquistar uma posição de destaque no Mercado Ibérico. Os valores da 

empresa, definidos no site institucional baseiam-se em: 

 

Focalização nos Clientes e Consumidores, Respeito pelo indivíduo, Trabalho em equipa, 

Cidadania responsável, e Integridade e ética. 

A visão da empresa é elevar o Grupo a uma posição de destaque na Península Ibérica, 

através do desenvolvimento dos seus recursos humanos, dos seus negócios e do 

aproveitamento selectivo de oportunidades em novos mercados. 

No site da empresa (www.unicer.pt) a política de RH está amplamente descrita e são   

detalhadas algumas práticas de gestão de RH que são apresentadas já que “os recursos 

humanos no Grupo Unicer – uma prioridade” e  “a gestão dos Recursos Humanos constitui 

um instrumento ao serviço da melhoria do desempenho e do desenvolvimento dos negócios 

da Unicer, incrementando o capital humano numa óptica de maximização do valor do 

grupo”.    

  

A política de Recursos Humanos (RH) tem como foco estratégico a promoção do bom 

desempenho das equipas, permitindo atrair e reter colaboradores que, pelas suas 

capacidades, atitudes e comportamentos, constituam um factor competitivo do grupo. Deste 

modo, é uma prioridade da política de RH garantir uma coerência entre o  planeamento das 

actividades de recursos humanos e o planeamento operacional das diferentes áreas, 

focalizando-se no(s) negócio(s) da Unicer.   No Grupo Unicer promove-se o papel das 

hierarquias como primeiros responsáveis da gestão dos recursos humanos das suas equipas. 

Ainda no site, a empresa apresenta projectos inovadores em matéria de recursos humanos. 

Refira-se o projecto global de recursos humanos e o SAP-HR como os pilares de 
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modernização e democratização da função recursos humanos.  Assim, no âmbito do projecto 

global de recursos humanos a empresa desenvolveu diversos instrumentos como:  Descrição 

e Qualificação de Funções; Modelo de Competências; Perfis de Competências; Sistema de 

Gestão de Desempenho; Modelo de  Assessment de competências; Team Building; e Modelo 

de Desenvolvimento Profissional (Certificação de Competências). 

A implementação destes instrumentos estratégicos tem permitido uma mudança 

organizacional que incentiva atitudes e comportamentos nos colaboradores, orientando-os 

para os resultados, para o trabalho em  equipa e para a satisfação do cliente (interno e 

externo), desenvolvendo uma cultura de aprimoramento contínuo e de "meritocracia".  

  

Em curso, estão projectos inovadores no âmbito do e-learning como a Unicer Learning 

Center (centro de aprendizagem virtual) ou o programa de atracção e retenção de talentos 

(Projecto Alfa, Omega e Projecto Viveiro de Talentos).   

Assim, a gestão de recursos humanos é orientada por objectivos e princípios que 

materializam os valores do Grupo. Esses princípios são aplicados às diversas áreas de 

actuação: 

O objectivo do processo de admissão e assessment deve permitir responder atempadamente 

às necessidades das diferentes áreas e contribuir efectivamente para o aproveitamento das 

sinergias no seio das equipas, sem pôr em causa os seguintes princípios:  

Igualdade de oportunidades - São garantidas,  no processo de selecção, condições iguais 

para todos os candidatos, não se discriminando nenhum por razões de sexo, raça, ou 

crença.  

Homem certo para o lugar (in)certo - O perfil de selecção não é apenas o resultado da 

análise dos requisitos do posto, mas também, na determinação do potencial de cada 

colaborador.  

Privilegiar a selecção de jovens  - Damos preferência ao recrutamento de jovens com o  

objectivo de  rejuvenescer os quadros e de fortalecer a cultura de mudança.   

Aumentar o nível de habilitações -  Na selecção de novos colaboradores, privilegiamos os 

melhores currículos escolares e profissionais com o objectivo de incrementar o potencial da 

empresa e  facilitar a mobilidade funcional e a polivalência.  

Privilegiar a selecção interna - Favorecemos o crescimento e desenvolvimento profissional 

dos colaboradores  dando preferência aos recursos internos.  

 Não excluir familiares - O vínculo familiar do candidato não influenciará o processo de 

selecção, de modo a cumprir o princípio de igualdade de oportunidades.  
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Direitos de personalidade  -  A todos os candidatos é assegurada a confidencialidade no 

tratamento de dados, podendo este ter acesso aos mesmos.  

O objectivo do Sistema de Desenvolvimento de Competências dos colaboradores visa 

prepará-los para o seu desenvolvimento profissional, devidamente enquadrado nas 

necessidades das respectivas equipas e nos interesses do grupo, garantindo-se o 

cumprimento dos seguintes princípios: 

Assegurar o retorno do investimento realizado em formação, gerando uma melhoria do 

desempenho das pessoas e das equipas.  

Focalizar o desenvolvimento de competências/papéis, direccionado para a obtenção de 

ganhos tangíveis na performance das equipas e intangíveis na gestão do potencial.  

Assegurar a articulação da formação com os Planos de Melhoria e Desenvolvimento das 

Equipas, de modo a responsabilizar as chefias pela gestão e desenvolvimento dos seus 

colaboradores.  

Orientar o desenvolvimento das carreiras profissionais  para os interesses da empresa e 

necessidades das diferentes equipas, que permitam a efectiva e atempada preparação dos 

colaboradores para o desempenho dos novos papéis ou funções.  

A DRH (Direcção de Recursos Humanos) é de staff, de cariz corporativo e integra 3 áreas: 

Relações Laborais, Compensações e Benefícios, e Desenvolvimento (formação, avaliação de 

desempenho e recrutamento e selecção e  contratação/ admissões). 
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2. Perguntas e respostas 

AB- Gostava de a ouvir sobre a política e as práticas, as estratégias que têm de 

desenvolvimento dos recursos humanos na empresa, ou no grupo, no grupo de 

empresas, não é? Assim em geral, qual é que é a estratégia? 

 

DRH/AMG- Bom, de  há alguns anos para cá, há uma preocupação, que para nós, realmente, 

tem aqui um lugar de destaque, que é a necessidade de criarmos, dentro do grupo Unicer 

que, como sabe, é constituído por empresas muito diferentes, com culturas e realidades 

muito diferentes, de garantir um certo alinhamento cultural, e toda a política de recursos 

humanos tem estado, digamos, locada a este princípio. Portanto, desde 2000, eu diria que 

2001 foi um marco muito importante na empresa, porque foi quando nós fizemos as maiores 

aquisições, nomeadamente as VMPS’s, que trouxeram a grande maioria do portfólio de águas 

que nós temos neste momento, excepto Vitalis e Castelo de Vide, que já tínhamos; a compra 

da Cafeeira também, portanto, entramos no mercado dos cafés, e portanto a compra da 

fábrica mesmo, em Lisboa, em Santa Iria da Azóia, e depois entramos também nos vinhos, 

embora já tínhamos uma quinta que já, portanto, já pertencia ao nosso grupo, mas 

entretanto adquirimos outra e começamos a trabalhar marcas de vinhos, portanto, digamos 

que o grupo cresceu assim de repente, de um momento para o outro, e foi aí que nós 

sentimos a necessidade de dar às pessoas uma perspectiva em termos de valores, sobretudo 

em termos de valores, em termos de missão e visão. 

O que é que nós fizemos? Fizemos a definição de todos estes conceitos e depois fizemos a 

comunicação para todo o grupo, e aí começamos a trabalhar realmente o alinhamento 

cultural; portanto, esse foi o primeiro passo. Depois, todas as restantes… sei lá, 

metodologias ou, enfim, áreas de recursos humanos estão assentes nestes princípios e 

nestes valores, ou seja, o nosso sistema de avaliação de desempenho é um sistema de 360º, 

que fizemos, desenvolvemos em 2003 e o primeiro ano de implementação foi 2004, é um 

sistema também baseado em competências, lá está, alinhado com a cultura que queremos 

ter no grupo, tem a inovação dos 360º, mas que foi, foi bastante fácil implementar um 

sistema destes porque já tínhamos um histórico grande de sistemas de avaliação de 

desempenho baseados em competências, portanto, desde 1995. Portanto, houve aqui, 

digamos, a construção de uma lógica, em termos de avaliação de desempenho, que permitiu 

que depois, quando demos o salto para 360º, apesar de ser um salto grande, que não fosse 

assim tão, que não trouxesse tanta ansiedade às pessoas. Portanto, isso permite-nos ter 

feedback do desempenho das pessoas, relativamente, digamos, aos parceiros fundamentais 

internos, portanto, não só à chefia, como aos colaboradores e como aos pares dentro da 

empresa, e que incutiu aqui um conceito novo, que é o conceito de cliente-chave, ou seja, 

eu, nesta organização, porque trabalho para a organização e com pessoas da organização… 

portanto, este sistema veio, digamos ajudar-nos a introduzir o conceito de cliente-chave, o 

que não é mais do que eu, no início do ano, defino um conjunto de pessoas dentro da 

empresa, com quem eu acho que, durante esse ano, eu vou ter uma relação profissional 

mais ou menos regular, mas que, no final do ano, alguns deles poderão ser chamados a 

avaliar-me; mas eu, antecipadamente, não sei quem é que me vai avaliar. Qual é o aspecto 
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positivo deste conceito? É que eu tenho que estar todo o ano focada em servir bem todos os 

meus clientes-chave, que eu não sei quais deles é que me vão avaliar. Portanto, isto parece 

uma coisa simples, mas a verdade é que as pessoas passaram a raciocinar de forma 

diferente, e portanto, a ter mais cuidado no sentido da qualidade de serviço prestado. Isto 

veio, aos poucos, veio despoletar, realmente, um sentido mais de serviço, de qualidade de 

serviço. Para além disto, e também alinhado com esta questão dos nossos valores culturais, 

o nosso plano de formação, portanto, toda a estratégia de formação assenta, por um lado, 

em questões ligadas, portanto, tem alguns objectivos estratégicos, nomeadamente a 

questão da simplificação dos processos e redução de custos, a questão do desenvolvimento 

das pessoas e, portanto, de fomentar a rotatividade e, obviamente, a parte apostar em 

novas áreas e, portanto, que engloba todas as pessoas que vão, a partir do ano seguinte, 

desempenhar algumas funções. Isto significa que, toda a política de formação está alinhada 

assim, portanto, há programas transversais – lá está, mais uma vez para reforçar a nossa 

cultura – há programas transversais ao nível da liderança e da gestão de equipas e ao nível 

das competências de comunicação e apresentação, portanto são programas transversais. E 

depois há programas mais específicos de cada empresa, ou seja, competências comerciais, 

mais administrativas, mais marketing, depois a formação é vista consoante as necessidade 

de cada empresa, garantindo sempre então programas transversais que põem toda a gente, 

digamos, a trabalhar no mesmo sentido. 

Isto em termos gerais, depois temos alguns programas que, no fundo, interagem com estes, 

e que têm muito por trás a questão motivacional. Temos o programa de quadros de elevado 

potencial, que é um programa que visa, portanto, envolver a faixa etária de todos os 

quadros, de quadros superiores até aos 35 anos de idade, e que não desempenhem funções 

de direcção, porque quando passam a funções de direcção, mesmo que tenham menos de 35 

anos, saem desse programa, e o objectivo o que é? É avaliar o potencial de cada um desses 

colaboradores, no sentido de perceber novas áreas de orientação, de determinadas 

competências, nomeadamente ao nível da liderança, da gestão, competências mais técnicas, 

potencial de evolução dentro da empresa, e depois com o próprio colaborador, realmente 

aferir qual é a vontade dele, em termos de empresa, áreas ou funções que gostaria de 

apostar e que tipo de formação extra ele acha relevante para construir a carreira dele. 

Portanto isto é o nosso quadro de elevado potencial; nós anualmente temos um ranking dos 

quadros superiores da empresa em que, realmente, depois temos um evento que é, no 

fundo, a entrega de, enfim, um prémio simbólico, aos que efectivamente ficaram no topo da 

lista, e é com base nos resultados deste programa que depois, ao longo do ano seguinte, nós 

apoiamos as nossas decisões quando estamos numa situação em que temos necessidade de 

alguém, portanto é preciso promover a rotatividade interna. 

 

AB- Estamos a falar dos vários grupos funcionais da empresa, não é? Os quadros 

superiores… 

 

DRH/AMG- Sim. Estes quadros, por exemplo, o sistema de avaliação de desempenho é 

dirigido a todas as pessoas, a formação, obviamente é dirigida a todas as pessoas, os 
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quadros de elevado potencial é dirigido só a quadros superiores dentro daquela faixa etária 

que lhe falei. 

 

AB- Sr.ª Dr.ª, a direcção, portanto, é Directora de Formação? 

 

DRH/AMG- Eu sou Directora de Desenvolvimento. 

 

AB- É a designação na empresa, e que está dentro da Direcção de Recursos 

Humanos? 

 

DRH/AMG- Está, portanto, a Direcção Central de Recursos Humanos é uma direcção 

corporativa, uma direcção de staff, e tem, depois dentro da direcção de recursos humanos, 

tem três áreas: tem a área de relações laborais, que é uma área de apoio jurídico; tem uma 

área de compensação e benefícios, que é responsável pelo que é a parte de processamento, 

gestão de benefícios, dos espaços sociais do grupo, cantinas e por aí fora, postos médicos; e 

área de desenvolvimento, que é responsável pela formação, pelos sistemas de avaliação de 

desempenho, pelo recrutamento e selecção e pelas questões de contratação, não as 

questões administrativas de controlo dos tempos de contrato, mas admissões, tanto de 

trabalho temporário como contrato a termo. Depois, trabalhamos numa lógica curiosa, que 

é, somos também key-accounts, ou seja, eu tenho uma série, algumas empresas dentro do 

grupo, pelas quais eu sou responsável em termos de assuntos de recursos humanos, sou o 

interlocutor deles, ou seja, acabo, de certa forma, internamente, dentro da DRH, ser 

responsável por todas as questões de recursos humanos que tenham a ver com essas 

empresas para as quais eu fui nomeada como key-account, portanto, três, quatro pessoas 

funcionamos assim como key-accounts. 

 

AB- Muito bem. E qual é que é a estrutura que tem, dentro da, enfim, da Direcção 

de Recursos Humanos, ou de Desenvolvimento, digo, para a área, especificamente, 

de formação e de desenvolvimento, porque aqui não se pode falar só de formação 

separadamente, não é? 

 

DRH/AMG- Acabo por ligar bastante as áreas, ou seja, portanto, eu tenho uma pessoa na 

área de recrutamento e sistemas de avaliação de desempenho, tenho uma pessoa na área 

da formação, e tenho um apoio técnico, que digamos, dá o apoio mais administrativo a estas 

áreas, e estou eu a coordenar a área de desenvolvimento, portanto, esta é a equipa. 

 

AB- Eu vi, no site, que há, de facto, uma informação vastíssima sobre os recursos 

humanos e desenvolvimento das pessoas; havia um aspecto interessante que é “no 

grupo, promove-se o papel das hierarquias como primeiros responsáveis da gestão 

de recursos humanos”. Como é que isto, na prática… 

 

DRH/AMG- Pronto, isto é algo que nós, já de alguns anos para cá, temos realmente tentado 

incutir esta responsabilidade. Nós, antes de nos chamarmos Direcção Central de Recursos 
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Humanos, chamávamo-nos Apoio à Gestão de Pessoal, e não era por acaso, porque isto foi 

criado, portanto esta designação já foi criada há muitos anos, e ela existia exactamente para 

que todas as chefias percebessem que nós éramos um órgão de apoio à gestão de pessoal, 

ou seja, não éramos, digamos, os responsáveis pela gestão das pessoas, mas éramos apoio 

às chefias. Bom, isso funcionou assim, essa designação, durante alguns anos, que não foi 

fácil incutir essa responsabilidade nas chefias. E depois então começamos a intervir de outra 

forma que é, estamos aos poucos a desenvolver instrumentos de forma a que as chefias 

fiquem ainda mais responsáveis ou autónomas, do ponto de vista a ter acesso on-line a 

informação sobre os seus colaboradores. Nós, em 2007, vamos implementar um sistema de 

gestão da formação que vai chegar ao ponto, portanto, dos nossos, das nossas chefias, pelo 

menos dos dois primeiros níveis de chefias, terem acesso, no seu local de trabalho, ao 

sistema e, portanto, terem toda a evolução do ponto de vista de competências adquiridas, 

plano de formação executado versus o orçamentado e, portanto, poderem eles próprios 

gerirem essa informação. O mesmo se diz em relação a quase todos os assuntos de recursos 

humanos, têm acesso ao VW, que é uma, portanto, um módulo do SAP, que lhes permite, 

portanto, também ter acesso a determinada informação sobre colaboradores. Portanto, o 

objectivo é que eles nos vejam como parceiros, mas que, efectivamente, assumam a 

responsabilidade na decisão que tomam sobre as pessoas. Nós estamos aqui é para facilitar-

lhes a vida, através de instrumentos ou através da consultoria, entre aspas, não é? Agora 

eles são efectivamente os responsáveis porque, culturalmente, em Portugal, eu acho que as 

chefias acham que existe um departamento de recursos humanos, eles é que são os 

responsáveis pela gestão de recursos humanos da empresa; isso é totalmente errado. Nós 

tivemos, ao longo destes anos, encontrar o nosso espaço cá dentro porque há uns anos atrás 

não tínhamos ninguém que partilhasse connosco este conceito, de que nós somos parceiros 

das chefias, ninguém, tínhamos todas as chefias a achar que nós é que somos os 

responsáveis pela gestão das pessoas. Portanto, ao longo destes anos tivemos que criar aqui 

o nosso lugar, e é aos bocadinhos porque, como deve entender, as chefias têm o seu dia de 

trabalho, com todas as responsabilidades inerentes à sua função, e a seguir vem a equipa, 

que, por acaso, temos que gerir, portanto, também é uma questão cultural. A atenção que, 

naturalmente, todos nós que somos chefias, damos à nossa equipa, ou a percentagem de 

tempo dedicado não é, está longe de ser aquela que devia ser, mas é força das 

circunstâncias, do ritmo de trabalho, das responsabilidades. Pronto, e estamos a trabalhar 

então nesse conceito. 

 

AB- Todos esses aspectos que referiu são mais ao nível das políticas. Depois na 

prática, a formação que é promovida – agora falo de formação mais formal – é 

levada a cabo por quem? Têm formadores internos eventuais, permanentes, ou 

externos? 

 

DRH/AMG- Durante alguns anos éramos quase 100% dependentes de formadores externos, 

depois começamos, mais fortemente a partir de 2004, a investir em formadores internos. 

Porquê? Porque, primeiro começamos a ter áreas de projecto cá dentro, que era necessário 

que estas áreas depois tivessem responsabilidade de formar os nossos colaboradores e 
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colaboradores de empresas externas que trabalham connosco, nomeadamente 

distribuidores, e porque nas áreas industriais, e fruto também daquela exigência em termos 

de horas de formação, nós vimos aí uma oportunidade, portanto, por um lado, essa 

alteração da lei foi, eu acho que foi um bocadinho assustadora para todas as empresas. Mas 

nós vimos aí uma oportunidade, que foi, nós não podíamos ultrapassar os custos que 

tínhamos tido até aí com formação, e portanto, se tínhamos de dar mais formação às 

pessoas, tínhamos que o fazer com o mínimo custo possível, então vimos aí a oportunidade 

de desenvolver um projecto interno, identificando, em todas as áreas da empresa, potenciais 

formadores e áreas de interesse de formação, e pegámos nessas pessoas e fizemos um, 

digamos, um programa função especial, de forma a que eles ficassem pedagogicamente 

preparados, inclusive com o CAP, mas foi um processo que não foi a tradicional Formação 

Pedagógica Inicial de Formadores, não foi, foi algo muito especial, já direccionado para as 

responsabilidades que eles iam ter como formadores internos. E depois começamos então a 

investir em formação interna, portanto, tivemos, posso dizer que em 2005 demos formação 

a cerca de setecentas pessoas internas, em 2006 continuamos com esse projecto, cerca de 

quatrocentas e tal. A nossa lógica foi construir, para as unidades industriais, programas 

modulares, em que, efectivamente, apesar de nalguns deles haver uma lógica de 

seguimento, eles podem ser dados em períodos diferentes, porque como todas as pessoas 

trabalham por turnos, e portanto desde logo temos esse problema em termos de 

organização da formação, e temos, neste momento, dentro da empresa, um conjunto de 

pessoas, que neste momento devem ser cerca de noventa, noventa e tal, habilitadas a dar 

formação. Todos os anos, nas tais temáticas transversais, que eu há bocadinho esqueci-me 

de referir, a formação pedagógica inicial de formadores também faz parte. 

 

AB- E portanto agora têm uma bolsa de formadores internos? 

 

DRH/AMG- Temos uma bolsa de formadores internos, portanto está instituído, dentro da 

empresa, que os diferentes níveis hierárquicos têm a responsabilidade de coordenar 

formação. A avaliação que temos feito é muito positiva, porque realmente a formação é 

muito direccionada e muito prática, digamos assim. É uma lógica muito interessante, muito 

pouco, os manuais são interessantíssimos porque têm muito pouca teoria, é através de 

imagens, de esquemas e portanto, para além disso, continuamos com o nosso programa de 

formação, recorrendo a entidades externas com quem nós temos protocolos ou parcerias, de 

há bastantes anos para cá e pronto, continuamos a investir em termos de formação. 

 

AB- Mais na área comportamental? 

 

DRH/AMG- Não, não, em todas as áreas. O que nós fizemos foi: os programas com formação 

interna são mais dirigidos às funções mais operacionais, funções das unidades produtivas, e 

estamos a falar de formação sobre o processo, sobre o produto, pronto, mas do ponto de 

vista mais industrial; depois às chefias, aos diferentes níveis de chefias, as temáticas são ao 

nível ou de gestão de equipas, ou de liderança, ou de coaching, depende um bocadinho do 

nível de chefias; depois temos a área comercial, de competências na área comercial; e 
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depois temos, na parte industrial também, temos formação muito técnica, dada também por 

entidades externas, mais na área de mecânica, de manutenção, automatismos; temos um 

forte investimento em higiene e segurança e nessas áreas, em termos transversais; e depois 

temos a área comportamental também. 

 

AB- Duas questões: toda esta formação é gerida pela sua direcção, ou seja, não 

poderá acontecer que outras direcções, por exemplo, a qualidade ou a higiene e 

segurança no trabalho, eles próprios organizem acções? 

 

DRH/AMG- A responsabilidade da formação é da área de desenvolvimento. O que acontece 

na prática é que nós, portanto, eu tenho um centro de custo, que é o centro de custo da 

formação transversal, que pronto, em que é muito significativo, mas que depois cada 

direcção, ou cada empresa é dona do seu orçamento de formação, ou seja, todo o plano de 

formação é desenvolvido comigo e com os responsáveis da área, mas depois eles, 

responsáveis da área, é que são os donos do orçamento, ou seja, para tornar isto, agora em 

Janeiro, para começar realmente a dinamizar o plano, eu tenho que ter, digamos, uma, 

portanto tem que haver uma concordância, relativamente ao plano que foi definido há uns 

meses atrás, que efectivamente é esse que se quer dinamizar, e nós dinamizamos o plano. 

Toda a responsabilidade do ponto de vista de identificar entidades de formação, toda a 

discussão à volta da organização da formação, os aspectos logísticos, locais, tudo o que 

possa imaginar, é toda daqui. Aquilo que nós fazemos e que achamos que é muito 

importante é que, na altura da discussão, sobretudo da formação, de aspectos mais técnicos 

ou mais particulares de determinada área, a discussão relativamente ao conteúdo e aos 

objectivos da formação é feita sempre em conjunto com os responsáveis das áreas, e muitas 

vezes pressupõe acompanhamento de pessoas, sobretudo ao nível comercial, 

acompanhamento de colaboradores, portanto, investimos muito na parte de diagnóstico. 

Acontece, por vezes, e recentemente tivemos um caso desses, de formações que são, 

digamos, há um interesse por uma área específica, em desenvolver essa formação e ela é 

toda organizada em parceria connosco. Recentemente acabou, há duas semanas, um curso 

em Ciências Cervejeiras, que foi despoletado pela Qualidade, envolveu um conjunto de 

formadores estrangeiros, todos eles; digamos, foi despoletado pela Qualidade, junto dos 

Recursos Humanos, e nós, com a Qualidade, fizemos toda a organização do curso. 

 

AB- Muito bem, interessante. Sr.ª Dr.ª, e em relação à formação inicial, ou de 

integração de novos colaboradores, o que é feito? 

 

DRH/AMG- O que é que nós fazemos? Aí é uma área em que podemos melhorar muito, 

porque o que é que nós fazemos? Portanto, quando admitimos alguém, organizamos um 

programa de acolhimento, mas aí não estamos a falar propriamente de formação em sala, 

estamos a falar de uma formação muito de acompanhamento, para conhecer mais em 

profundidade as áreas. É um programa que normalmente se estende por duas semanas, que 

pressupõe não só a tradicional reunião para conhecer os responsáveis das áreas, o que é que 

fazemos, onde é que estamos, para onde é que queremos ir, mas depois também 
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acompanhamentos no terreno. Isto é para a maioria das pessoas; há um tronco comum do 

programa de acolhimento que vai entre uma a duas semanas, no máximo, e depois o 

programa pode continuar ou não. Normalmente continua, mas já mais direccionado para a 

área onde o colaborador vai exercer a sua actividade. Em determinadas áreas, pressupõe, 

depois dessa uma ou duas semanas de acolhimento, formação específica, mas é aquela 

formação que nós designamos quase on-job, ou seja, é alguém da própria área onde o 

colaborador está a ser integrado que vai dar formação sobre os processos que ele necessita 

de aprender. Não há propriamente um módulo ou dois ou três de formação que se diz assim: 

“Todas as pessoas que entrem para o grupo Unicer têm que passar por aqui.”. Está pensado, 

nomeadamente do ponto de vista de comunicação da estratégia do grupo e depois de 

conhecimento dos nossos produtos, está pensado mas ainda não avançamos para isso, mais 

por questões, alguma dificuldade de convencer os responsáveis de que a pessoa vai ficar 

mais uma semana sem começar a exercer as suas funções para ter formação. Porque, como 

deve calcular, em muitas situações, são substituições; uma pessoa que sai tem necessidade 

para ontem de outro. Ah!, e ainda há uma dificuldade se dizer “Só daqui a um mês, ele 

entrou hoje mas só daqui a um mês é que vai ter consigo”; é mais isso. 

 

AB- Portanto, não têm nenhum programa, digamos para além, falou que essa 

escolha, essa existência da bolsa de formadores interna, não há formadores mais 

vocacionados para o posto de trabalho, ou as pessoas entram e são acompanhadas 

ali, não por ninguém especificamente. 

 

DRH/AMG- Quer dizer, está a ver isto do ponto de vista de formação, não é? Está a ver esta 

questão da integração do ponto de vista de formação? 

 

AB- Sim, sim. 

 

DRH/AMG- O processo não é, portanto, não passa pela formação tradicional, efectivamente, 

passa por um acompanhamento. 

 

AB- Sim, sim, mas pergunto se esse acompanhamento, para esse acompanhamento 

existe alguma, de alguma maneira, alguma formalização, algum plano, se há 

alguma, qual é o papel das pessoas dos recursos humanos aí, se fazem esse 

acompanhamento ou supervisão, ou não? Supervisão é mais o termo. 

 

DRH/AMG- Depende das áreas, regra geral, não, não fazemos. Quando a pessoa entra, 

quando a pessoa está a ser seleccionada, há o cuidado, ou quando acaba de ser 

seleccionada, há o cuidado de perceber que tipo de necessidades de formação que essa 

pessoa vai ter, com certeza, num curto/médio tempo, e então entramos no ponto de vista da 

organização da formação. Agora, essa formação mais no posto de trabalho não passa por 

nós, porque é algo que é natural, ocorre no posto de trabalho, ocorre durante o horário de 

trabalho, portanto, não temos tido intervenção. 
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AB- Então, quando ao fim do ano tem que preencher o balanço social da empresa, 

onde tem que indicar o número de horas de formação por trabalhador, considera 

essas horas de formação menos formal, digamos, ou apenas a formação que é dada 

em sala? 

 

DRH/AMG- Nós temos, nós pedimos sempre, mesmo essa formação informal, pedimos 

sempre para nos darem conhecimento. Não tem a nossa intervenção, mas para nós 

registarmos em termos da nossa base de dados. Não lhe garanto que toda essa que estamos 

a falar seja realmente comunicada, ou que haja, digamos, da nossa parte, em dizer “De 

certeza que vai haver. Vamos ver quantas horas foi.”, não , não há. Temos feito uma 

evolução a esse nível, nomeadamente havia um conjunto de formação que nos passava ao 

lado, que era a formação que era assegurada pelos fornecedores de equipamento. Portanto, 

quando nós fazemos a aquisição de um equipamento industrial e vem cá o fornecedor 

montar o equipamento, pressupõe necessariamente, formação. Como essa formação, muitas 

vezes… poderia haver, aliás, a confusão se era formação, se eram orientações, porque em 

muitas situações, os nossos trabalhadores ajudam o próprio fornecedor a fazer a montagem 

do equipamento, e ao fazer a própria montagem vão aprendendo, mas isso não era visto, de 

há dois anos para trás, não era visto como formação. Mas a verdade é que era formação, e 

portanto, nós aí conseguimos que todas essas situações sejam identificadas, haja todo o 

cuidado de registo nas diferentes unidades de produção espalhadas pelo país inteiro, depois 

mandam para cá, comunicam para cá e nós estamos a registar. Agora neste caso, do 

acompanhamento, eventualmente há situações que nos escapam. 

 

AB- Muito bem. Sr.ª Dr.ª, uma penúltima questão, que era em relação à avaliação 

da formação. 

 

DRH/AMG- Aí também evoluímos um bocadinho; temos muito mais para fazer. Temos, 

digamos, nós fazemos a avaliação em dois momentos: fazemos aquela tradicional, no final 

da acção de formação; e fazemos uma avaliação, que nós chamamos de eficácia da 

formação, que pode variar, depende do tipo de formação, pode ser três meses depois ou até 

seis meses depois, e que, efectivamente, o objectivo é ver se houve realmente alterações 

em termos de desempenho. Essa avaliação da eficácia é pedida à chefia e não ao 

colaborador, portanto, é pedida à chefia, lá está, entre três a seis meses depois, 

dependendo, e é assim que nós fazemos a avaliação da formação. Depois, inevitavelmente, 

no final de Junho, todos os anos, quando nós fazemos, portanto, despoletamos a 

identificação das necessidades de formação para o ano seguinte, é feito, com cada um dos 

directores gerais, um balanço do que é que foi feito no ano anterior e o que é que queremos 

fazer no ano seguinte e, portanto, há todo um trabalho também de avaliar, no fundo, a 

eficácia da formação. Não com aquele critério tão pormenorizado, que é a chefia está a 

preencher, com base em, está a ser questionada com base em determinados critérios e está 

a proceder à avaliação, mas com o intuito mais de olhar para as pessoas como equipas. E 

perceber, lá está, o director geral, até que ponto é que determinada formação teve impacto 

ou não. Se for formação técnica, é fácil, três meses depois, avaliar; se for comportamental, 
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nunca o fazemos, normalmente estamos a avaliar seis meses depois. Mesmo assim, não há, 

e eu até agora não consegui encontrar, realmente, critérios… gostava que houvesse uma 

ligação entre eficácia e depois… entre no fundo conseguirmos avaliar transferência ao posto 

de trabalho, e depois também a relação entre o investimento e os resultados, e isso não, não 

conheço quem consiga fazer isso, percebe? A não ser em situações muito específicas, 

eventualmente… eu, por acaso, estou a mentir. Nós fazemos isso numa área, que é 

exactamente nas áreas industriais, quando nós fazemos, por exemplo, a aplicação de novos 

equipamentos, é evidente que depois temos curvas de produtividade. Só que aí a melhoria 

tem a ver, não só com o novo equipamento como com o desempenho das pessoas; lá está, 

mais uma vez não há ligação directa mesmo, não é? 

 

AB- Seria abusivo atribuir à formação esses resultados, não é? 

 

DRH/AMG- Exactamente, podemos fazer alguma associação, mas não podemos dizer “Foi 

claramente”. Houve uma situação que conseguimos fazer, agora estou-me a lembrar, que foi 

relativamente à área de cobranças. Portanto, nós, há dois anos atrás, pegámos na nossa 

equipa comercial, tínhamos um problema de cobranças, tínhamos muito dinheiro no mercado 

e tínhamos que recuperar ao máximo e estávamos um bocadinho, pronto, isto era o reflexo 

um bocadinho da crise de mercado, os clientes não pagam, portanto, nós também não 

trazemos dinheiro para dentro e entregamos produto; e pegámos nos nossos comerciais, os 

nossos vendedores e pusemo-los em sala e começámos a trabalhar a temática das 

cobranças, mas em termos comportamentais, e depois um bocadinho do que é que é o 

processo de cobranças dentro da Unicer, como é que se processa, quais são as áreas 

envolvidas. Porque para todos os efeitos, os vendedores, às vezes só vêem aquilo que está 

ao alcance deles e não vêem o que passa para dentro da empresa. Trabalhámos muito com 

eles competências de abordagem ao cliente, fizemos a medição dos resultados em termos de 

valores e chegámos à conclusão que, nos meses seguintes, houve uma recuperação de 

valores extraordinária. Aí pudemos associar, aí não havia dúvidas. O mercado continuava em 

crise, todas as variáveis eram exactamente as mesmas, e a única coisa que alterou foi a 

preparação deles para a abordagem ao cliente e aí nós vimos, felizmente, os valores a 

mudar. Mas são poucas as situações. 

 

AB- Uma última questão era mais a sua opinião pessoal, como especialista nesta 

área, como é que perspectiva a formação no futuro, que tendências, daqui a vinte 

anos, nas empresas em geral, qual é que deve ser o caminho da formação? 

Continuar com cursos em sala? 

 

DRH/AMG- Eu vou-lhe dizer uma coisa, há uns anos atrás, quando começaram a surgir as 

formações em e-learning, eu fui um bocado céptica. Eu, na altura, lembro-me que tinha aqui 

uma pessoa, cá dentro, que apostou comigo, por acaso nunca cumpriu a promessa porque 

perdeu, que foi, disse-me “Daqui a cinco anos, não tenha dúvidas com a formação em e-

learning, já não há formação tradicional”, e eu na altura disse-lhe “Olhe, eu discordo 

totalmente.”, até porque eu percebo que, acho que a formação e-leaning, sim sr., tem os 
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seus aspectos positivos, mas que por si só, eu acho que não tem a eficácia que tem a 

formação tradicional. Portanto, idealmente para mim, era uma situação mista, sendo que, 

para certas populações, eu acho que caminhar para uma situação só de, enfim, de não 

termos a formação presencial, acho que se corre certos riscos. Portanto, em termos de 

meios, de instrumentos a utilizar, tenho alguma dificuldade de olhar para daqui a vinte anos. 

Tenho a certeza que as coisas vão estar muito diferentes, mas também não sou capaz de, 

enfim, ter uma visão para um período de tempo tão... Posso-lhe dizer que acho que o e-

learning, acho que tem sido mal comunicado e mal utilizado, porque lá está, 

tendencialmente, aparece uma coisa nova, então se calhar para outro extremo, acho que 

pode ser utilizado e bem utilizado, mas acho que continua a ser muito importante e acho que 

vai continuar a ser muito importante a questão da parte presencial, portanto, o trabalhar das 

competências, mas presencialmente, porque acho que, para as pessoas, é muito importante 

o ver, o ouvir e o sentir. Em termos de áreas de formação não tenho dúvidas que há áreas 

que acho que vão ser fundamentais, que é a questão da inovação, que se calhar é um dos 

grandes desafios das empresas e que, para nós, começa a ser já um factor, pelo menos já 

está no nosso pensamento. As empresas que têm uma verdadeira cultura de inovação, e 

portanto, isso é algo que se vai construindo, e que acho que a formação aqui pode ajudar 

muito, não só, mas pode ajudar, portanto, tudo o que tenha a ver com a evolução da 

empresa no sentido de fazer coisas diferentes daquilo que está no mercado. E não haja 

dúvida que fazer coisas diferentes está muito na cabeça das pessoas, e portanto, tudo o que 

seja, toda a formação que possa trabalhar essa forma de estar, de contribuir para, enfim, 

para o futuro da organização, o sentido crítico, e estou-lhe a falar de áreas que eu acho que, 

por exemplo, encaixam desde já na maior parte das empresas, por isso é que lhe digo, não 

sei se estou a falar para daqui a vinte anos, mas a olhar para a frente. Portanto, 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, acho que é muito importante, porque realmente vejo as empresas vingarem no 

futuro, aquelas que efectivamente fizerem algo diferente e portanto, isso está muito 

associado à inovação e ao contributo das pessoas. 

 

AB- Muito bem. Mesmo uma última questão que era, em relação a outras formas de 

formação, mais em contexto não formal, informal, e não só de formação, mas 

também de aprendizagem, promove a empresa algumas práticas? Alguma situação 

que promova a auto-aprendizagem, os trabalhadores, por exemplo, sei lá, através 

da comunicação, ou outras formas… se há um centro de recursos, se há uma 

revista interna, se há essas coisas, com vista também ao desenvolvimento… 

 

DRH/AMG- Há, já tivemos um Centro de Documentação, nós chamávamos Centro de 

Documentação, mas deixámos de ter porque era um bocadinho complicado de gerir num 

grupo tão grande, mas temos as nossas… Portanto, a nossa política de comunicação interna 

passa muito por proporcionar aos nossos trabalhadores hipóteses deles se actualizarem, e 

para isso nós temos, no fundo, temos duas publicações. Temos uma publicação, que é o 

Momentus, mas é mais no sentido deles terem conhecimento do que é que fazemos dentro 
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do grupo e do que é que fazemos no mercado e depois temos uma comunicação que é 

autêntica, mas que não é distribuída aos trabalhadores em geral. Nós tentamos, isto agora é 

um projecto piloto que estamos a fazer, mas que vai, bate aí muito na questão da auto-

aprendizagem. Nós estamos, neste momento, a investir numa faixa da população, que por 

acaso até é bastante considerável, e são as pessoas que têm um nível de habilitações 

inferiores ao 9º ano. Pronto, e estamos a investir aí porquê? Porque já desde 1995, o nosso 

critério de admissão é o 12º ano, excepto para os nossos motoristas que é 9º ano. 12º ano, 

portanto todas as pessoas jovens, e se for aqui às nossas linhas só vê pessoas jovens, ou 

quase, todos eles têm o 12º ano e de formação muito técnica, nas áreas de automação, 

electricidade, por aí. Só que temos ainda uma faixa, no total do grupo, 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, chegam ali e…Portanto, começámos a perceber que era um bocadinho 

complicado para essas pessoas, mas que queríamos que elas entendessem que a empresa 

quer olhar para elas e quer que elas tenham o mesmo desenvolvimento e as mesmas 

oportunidades que os outros. Então avançámos com um projecto piloto, em Santarém, de 

certificação de competências. Quando nós avaliámos, não sei se sabe do que é que eu estou 

a falar, portanto é um… 

 

AB- Sim, eu li alguma coisa sobre isso. É um dos instrumentos que tem perfis de 

competências? Modelo de assessment de competências? 

 

DRH/AMG- Não, não. Não tem nada a ver. 

 

AB- Modelo de Desenvolvimento Profissional, entre parênteses, certificação de 

competências? 

 

DRH/AMG- Não, também não. Apesar de ser para a mesma população que esse. 

 

AB- Não sei, se pudesse detalhar um pouco. 

 

DRH/AMG- Só para lhe explicar qual é o nosso conceito de auto-aprendizagem. Portanto, o 

que é que nós pensámos? Por um lado, que havia aqui a hipótese na empresa, a quem 

quisesse – porque isto é um processo voluntário –, a quem quisesse desenvolver, durante 

quatro meses e meio, cinco meses no máximo, um processo em que lhes permitia adquirir o 

9º ano. Mas que para nós, o 9º ano não é importante, não é importante que o Manel, que 

tem a 4ª classe e que tem a função que tem, agora passe a ter o 9º ano, porque não 

estamos a falar de adquirir competências técnicas, estamos a falar pura e simplesmente de 

ele adquirir as habilitações mínimas exigidas oficialmente. Agora o que é que está por trás? 

Está por trás aqui um aspecto que, para nós, é muito importante, que é pegar num conjunto 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\Apendice_4\ulsd060995_td_18_Unicer.doc 15

de pessoas, e o facto delas passarem por um processo destes vai … (?) para a auto-

aprendizagem, e este, neste momento, é o nosso grande investimento porque, como deve 

calcular, até determinado nível, as pessoas têm acesso a muita informação, portanto, têm 

mil e uma oportunidades no seu dia-a-dia, se quiserem, de aprender mais, de ler, de 

aprender, de recorrem a este meio ou àquele, àquele recurso, seja o que for. Quando 

falamos de funções mais operacionais, que têm o seu ram-ram, que trabalham por turnos, 

que têm a sua actividade, enfim, mais concentrada, mais específica; estamos a falar de 

pessoas que não estão tão despertas, começam a estar, mas a maior parte, os mais antigos, 

não estão tão despertos. Com este projecto, o que nós quisemos foi despertá-los para a 

auto-aprendizagem, ou seja, que eles percebessem que, eles apesar de terem as 

habilitações que tinham, podiam evoluir, mas que, para evoluir, era necessário que eles 

assumissem uma postura de pesquisa de informação, portanto, começar a lidar com meios 

modernos, tal como o computador, possibilidade de recorrer a colegas ou a familiares ou a 

filhos ou seja o que for que os pudessem ajudar, e portanto, indirectamente, despertar neles 

este sentido de que podem fazer muito mais, e o facto de entrar um ao lado deles com umas 

habilitações muito superiores às deles, não quer dizer que o contributo deles seja menor do 

que esse que acabou de entrar. E estamos, digamos, a trabalhar, ao contrário, se calhar, do 

que é normal, estamos a começar pelas bases, a despertar este sentimento porque também 

achamos que é nas bases que isto é mais crítico. 

 

AB- Mas têm algum centro… 

 

DRH/AMG- São protocolos com o IEFP, portanto, os centros de formação do IEFP… 

 

AB- Centro de Reconhecimento e Validação de Competências? 

 

DRH/AMG- Sim, sim, exactamente. Estamos a fazer em Santarém, vamos arrancar no Porto 

este ano, porque também tem que ser aos poucos, e noutros centros de produção. 

 

AB- Sr.ª Dr.ª Ana, acho que está bem. Havia imensas coisas aqui, de facto, a 

informação, como lhe digo, no site, é vastíssima, têm imensos projectos e, mas 

pronto, agora nesta fase já está, está bem. Por acaso, tinha lido aqui, em relação 

ainda à estrutura, que havia a Direcção de Recursos Humanos e depois, a Direcção 

de Gestão de Pessoal. 

 

DRH/AMG- Já não há. Quando é que tirou isso? 

 

AB- Foi recentemente. 

 

DRH/AMG- É porque ainda não está actualizado. Não, antigamente é que coabitaram… 
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3. Relatório da entrevista 

Esta entrevista à directora de Desenvolvimento (DD) da Unicer revestiu-se de todo o 

interesse porquanto possibilitou a recolha de conteúdos com uma vasta abrangência em 

matérias de formação e desenvolvimento de recursos humanos.  

Trata-se de uma empresa que possui toda a formação alinhada com a estratégia da 

empresa, que visa a simplificação dos processos e a redução dos custos. O desenvolvimento 

das pessoas e fomentar a rotatividade e apostar em novas áreas o que engloba todas as 

pessoas que no ano seguinte desempenham novas funções. A empresa tem programas 

transversais para reforçar a cultura de empresa, ao nível da liderança e gestão de equipas e 

ao nível das competências de comunicação e apresentação. Cada empresa tem depois 

programas específicos e tem autonomia para fazer a formação de acordo com as 

necessidades específicas. 

O funcionamento da direcção de Desenvolvimento passa por uma lógica de key-account para 

as questões dos RH para algumas empresas dentro do grupo. Não existe propriamente um 

departamento de formação com tal designação, como o termo formação é muitas vezes 

substituído por desenvolvimento. Há uma pessoa para avaliação de desempenho e outra 

para a área da formação. 

No entanto, muitas actividades de formação/ aprendizagem decorrem sob a inteira 

responsabilidade, concepção e organização de algumas áreas de negócio. O papel da 

direcção de Desenvolvimento é mais o de apoiar o papel das chefias na gestão das pessoas.  

Como input para a formação ao nível de quadros, por exemplo, a empresa dispõe do 

programa de quadros de elevado potencial - avalia-se o potencial de cada um dos 

colaboradores 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. 

Por outro lado, a estratégia de desenvolvimento dos RH passa por um conjunto de medidas 

que vão para além do conceito directamente ligado à formação e a cursos propriamente 

ditos. Os planos de desenvolvimento ou a implementação de algumas metodologias como 

sejam a do cliente-chave, em que é o procedimento implementado que leva à mudança das 

pessoas.  

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

usual a empresa referir-se a, competências e desenvolvimento. 

A empresa tem em curso um plano de melhoria das qualificações dos trabalhadores com um 

nível escolar inferior ao 9º ano de escolaridade, e que associa às questões do auto-

desenvolvimento. A empresa pretende que as pessoas tenham as mesmas oportunidades e 
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desenvolvimento que as outras pessoas. Por outro lado, pretende que as pessoas, através de 

um plano de certificação de competências fiquem despertas para a auto-aprendizagem. 

Quanto às tendências para a formação do futuro, elas incluem, na perspectiva da 

DD:  

- A formação em e-learning é positiva mas tem de ser mista e não deve caminhar para um 

modelo sem formação presencial; 

- Trabalhar as competências mas presencialmente; 

- As áreas para a formação serão a inovação, tudo o que tenha a ver com a evolução da 

empresa, o fazer coisas diferentes do que está no mercado, e toda a formação que possa 

contribuir para o futuro da organização, ter um sentido crítico, uma cultura de participação e 

ao contributo das pessoas; 

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: 

- Utilização das chefias na passagem de princípios e valores junto das equipas; 

- Sistema de avaliação de desempenho que integra a avaliação de 360º o que permite ter 

feed-back do desempenho das pessoas; 

- Existem procedimentos implementados que podem levar à mudança de atitude das 

pessoas, da mesma forma que a formação tradicional deve conseguir. Exemplo é o conceito 

de cliente-chave. É definido um conjunto de pessoas na empresa, no início do ano, que irão 

participar na avaliação, mas antecipadamente, as pessoas não sabem quem é que vai 

avaliar. A ideia é que as pessoas prestem um bom serviço porque não sabem quem é que vai 

avaliar. “Tem vindo a despoletar um sentido de qualidade de serviço e tem vindo a melhorar a qualidade de serviço 

prestado” – “As pessoas passaram a raciocinar de forma diferente”; 

- Planos de formação associados aos planos de desenvolvimento das pessoas; 

- A empresa está a desenvolver instrumentos de apoio às chefias para que cada vez mais a 

responsabilidade e a autonomia das chefias vá ao ponto de que possam gerir toda a 

informação relativa às suas equipas – “O objectivo é que eles nos revejam como parceiros mas que 

efectivamente assumam a responsabilidade na decisão que tomam sobre as pessoas. Nós estamos aqui é para facilitar-

lhes a vida através de instrumentos ou de consultoria”; 

- A empresa passou a investir em formadores internos porque tinham áreas de projecto, 

depois de um período em que recorriam mais a formação externa. Foram identificadas 
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pessoas em todas as áreas da empresa potenciais formadores e áreas de interesse de 

formação; 

- A formação que decorre no posto de trabalho, por exemplo, da integração de novos 

colaboradores, não passa pela direcção de RH; 

- A formação técnica dada por fornecedores de equipamentos, nem sempre tem sido 

considerada formação como tal – “poderia haver confusão se era formação, se eram orientações…”. 

Aquando da montagem de novos equipamentos, por exemplo, a montagem ocorre já em 

conjunto, trabalhando os colaboradores e o fornecedor, sendo que nesse processo se inicia 

uma aprendizagem. No entanto, estando a produzir-se algo, neste caso, a montagem de 

novo equipamento, para benefício da empresa, não era considerada formação; 

- A avaliação da formação realiza-se em dois momentos. A de satisfação e a de eficácia da 

formação. O objectivo é ver se houve alterações em termos de desempenho. Essa avaliação 

é pedida à chefia, entre 3 e 6 meses depois da formação; 

- A avaliação da transferência e a relação entre o investimento e os resultados é difícil “muitas 

vezes não há uma ligação directa. Pode haver alguma associação mas não podemos dizer foi claramente”; 

5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 1 hora, a entrevista à directora de Desenvolvimento da Unicer, decorreu 

com toda a normalidade. Depois de um contacto telefónico e do envio de um e-mail  

solicitando a colaboração, foi posteriormente, garantida a marcação da entrevista por parte 

da entrevistada. A entrevista realizou-se nas instalações da própria empresa, no Porto.  

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. Dada a limitação de 

tempo e também pelo facto de a directora de Formação ter explicado de forma clara todos os 

conceitos e recorrendo a esquemas, as questões colocadas foram limitadas. Alguma 

informação sobre a empresa foi obtida na Internet. O site institucional, contém informação 

detalhada sobre 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 dia 

seguinte ao da entrevista e, posteriormente enviados à directora de Desenvolvimento para 

validar os dados.  

 


