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Grupo Trivalor 

 

Nº de Trabalhadores: 11712 

Natureza: Nacional/ Privada 

Sector: Serviços  

Actividade: Prestação de serviços de Restauração e outros 

DRH: Drª Fátima Gomes 

Entrevista: 28/12/06 Das 15h00 às 15h30 

______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

A Trivalor é uma sociedade "holding" de um grupo de 15 empresas que assume uma posição 

de liderança nacional no âmbito da prestação de serviços, designadamente nos tickets 

sociais com a Ticket Restaurant de Portugal - Sociedade Emissora de Títulos de Refeição, 

S.A.; na restauração social com a Itau - Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A.; na 

limpeza com a Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.; na segurança com a Strong - 

Serviços Operacionais de Protecção e Segurança Privada, S.A.; na exploração de máquinas 

de venda automática com a Supersnack - Máquinas de Venda Automática, S.A.; na gestão 

documental com a Papiro - Empresa de Gestão de Arquivo, S.A.; e no cabaz de produtos de 

primeira necessidade com a Sogenave - Sociedade Geral de Abastecimentos à Navegação e 

Indústria Hoteleira, S.A.. 

Em 2000 o grupo cresceu muito, eram 8000 trabalhadores e hoje são 12000, e as estruturas 

mantiveram-se. Até lá, os recursos humanos limitavam-se a realizar a função administrativa 

de RH. Ultimamente há a intenção de trabalhar em prol da parte técnica, definindo 

objectivos. 

A CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, celebrou com a 

TRIVALOR - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., um Protocolo de Cooperação 

que tem por objectivo "enquadrar a celebração de acordos específicos de cooperação entre 

empresas participadas da TRIVALOR e as instituições associadas da CNIS, no âmbito de 

aquisição no exterior de serviços integrados na respectiva estrutura de produção. 

 A TRIVALOR compromete-se a "acordar com a CNIS um conjunto de acções de formação, 

nas principais áreas de negócio a que se dedica e que possam ter interesse para as suas 

associadas" e ainda a "estabelecer preços preferenciais relativamente aos praticados pelo 

restante mercado." 
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2. Perguntas e respostas 

AB- Gostava de a ouvir sobre as políticas de recursos humanos em matéria de 

formação, e não só, acções de formação, o desenvolvimento das pessoas nas 

empresas do grupo. É isso, em geral. 

 

DRH/FG - Então é assim. Nós até hoje, o grupo neste momento tem quinze empresas, a 

formação tem estado a ser da responsabilidade de cada uma das empresas. Ou seja, cada 

empresa faz o seu plano de formação e faz, depois em termos do próprio plano de formação, 

depois as acções de formação decorrem no ano seguinte. Nessa sequência algumas das 

empresas aproveitam os programas operacionais para desenvolver a formação, há outras 

que não e estamos agora numa fase de viragem em que, porque até agora a direcção de 

recursos humanos do grupo não conseguia recolher todos os elementos que eram feitos nas 

empresas em termos das acções de formação e, portanto, tornava-se importante que isso 

acontecesse. E no âmbito do projecto de desenvolvimento de carreiras para quadros estamos 

agora a fazer, precisamente, o inverso. Ou seja, as empresas continuam a ter à mesma a 

responsabilidade da formação dos seus quadros, e cada uma tem a sua própria politica 

definida, com uma orientação em termos de grupo na área de gestão de talentos. Ou seja, 

identificamos um grupo de pessoas dentro de cada uma das empresas, está planeado acções 

de formação específicas e planos de desenvolvimento individuais para cada uma das pessoas 

e perspectiva da sua carreira e preenchimento das suas lacunas. 

 

AB- Muito bem. Portanto, entendo que a formação está descentralizada ou 

centralizada em cada uma das empresas. 

 

DRH/FG - A formação tem estado descentralizada em cada uma das empresas. 

 

AB- Portanto, e cada uma das empresas tem uma estrutura própria de recursos 

humanos ou de formação ou de Qualidade? 

 

DRH/FG - Não. Tem da Qualidade, não tem de recursos humanos. Há um conjunto de 

serviços que são partilhados…por todas as empresas do grupo, nomeadamente a informática, 

portanto a área da informação e sistemas dos recursos humanos e a contabilidade. Há um 

gabinete de qualidade, mas já no âmbito da certificação para a qualidade de cada uma das 

empresas do grupo, no entanto, cada uma das empresas tem estruturas próprias, mas não 

têm estruturas próprias de recursos humanos. O que há é um front-office de recursos 

humanos, um ou dois consoante a dimensão da empresa, que dá a cara pela empresa, 

desenvolve determinados trabalhos para a empresa, faz a ponte, a ligação entre a empresa e 

este gabinete. 

 

AB- Então, Sra. Dra., uma pergunta. Quando ao fim do ano a empresa, aliás, cada 

empresa, preenche o balanço social, quando, naquela parte que é contabilização do 
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número de horas de formação por os vários colectivos. Que horas é que são aí 

contabilizadas? São cursos de formação, ou são… que tipos de acções? 

 

DRH/FG - São acções de formação, são cursos de formação, a todos os níveis, quer, por 

exemplo, se formos a ver o caso das empresas da restauração colectiva, desde uma acção 

de formação atípica na área do atendimento ao público para a empregada do refeitório, até a 

um PAGE, a um PDE reconhecido e dado pela Católica ou pela AESE. Portanto, a formação 

aqui, e não quer dizer, por exemplo, que o grupo não possa subsidiar alguns MBA’s 

inclusivamente, porque isso também tem acontecido, mas a formação aqui é contabilizada 

desde o trabalhador de limpeza, o empregado de refeitório, até aos quadros de alta direcção 

do topo. Só que de um lado temos a parte dos apoios dos programas operacionais, que não 

engloba os quadros directivos do grupo, portanto, eles englobam, dentro do que está 

definido, para cada um dos anos, muito específico, e depois temos uma outra que é 

unicamente financiada pelo próprio grupo ou por cada uma das empresas. Por exemplo, na 

vigilância também é contabilizado os cursos dos vigilantes, os cursos iniciais dos vigilantes, 

porque não há nenhum vigilante que não possa ser vigilante e ter o cartão …(?) se não tiver 

um curso específico. Portanto, esses cursos também são contabilizados… 

 

AB – Quando se refere aos programas operacionais, entendo que haverá um plano 

de formação e que é sujeito a concurso aos financiamentos públicos, formação 

financiada? 

 

DRH/FG – Parte do plano de formação sim. 

 
AB – E isso é feito centralmente pela Direcção de Recursos Humanos ou…? 

 
DRH/FG – Não. Nós damos algum apoio às empresas, mas regra geral, e porque não temos 

estrutura, um gabinete para estar a desenvolver e andarmos propriamente ao papel, no 

âmbito daquela burocracia toda dos programas operacionais, nós, regra geral, damos em 

outsourcing, não só a apresentação do plano, embora sejamos nós que vamos definir quais 

são as acções que queremos fazer, toda a componente burocrática de apresentação do 

programa operacional é feita por uma entidade externa, como a própria gestão da formação, 

nós entregamos a uma entidade externa. Mas aqui temos sempre uma pessoa que faz o 

apoio às empresas e faz de interlocutor junto das entidades. 

 

AB – A Sra. Dra. na estrutura da Direcção… 

 

DRH/FG - Deixe-me explicar-lhe uma coisa. Nós não temos aqui propriamente um gabinete 

de formação, em termos de estrutura. O que é que nós temos? Temos, dentro das empresas, 

algumas empresas que estão certificadas para dar formação e que têm formadores 

perfeitamente credenciados e que conseguem fazer parte da sua gestão da formação, porque 

lá está, mais uma vez, tudo aquilo que está no âmbito dos programas operacionais nós 

pedimos sempre, adjudicamos sempre a uma entidade externa para nos ajudar nessa 
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gestão. E temos outras empresas, que não estão credenciadas como entidades formadoras, 

não têm formadores certificados e que regra geral essas empresas utilizam outras empresas 

do grupo ou utilizam entidades externas para darem a mesma formação. 

 

AB – Ok. Portanto, a maior parte da formação é dada nas próprias áreas e unidades 

de negócio… 

 

DRH/FG – Sim, em casa do cliente, pode-se dizer. 

 

AB – Outra questão que estava agora para lhe colocar prende-se com a política que 

a empresa tem para estágios ou parcerias, nomeadamente com instituições, com 

escolas profissionais ou universidades… se há uma política de estágios? 

 

DRH/FG – Há, há uma política de estágios. Até ao ano passado havia uma política de 

estágios no âmbito de recém licenciados ou mesmo estudantes à beira da recém licenciatura 

com algumas entidades, nomeadamente a Universidade Católica. Neste momento, tomou já 

uma outra abrangência porque terá início agora, em Janeiro de 2007, vamos ter aqui dois 

estagiários no âmbito de um protocolo que celebrámos com a Escola Secundário Camilo 

Castelo Branco, no âmbito de cursos profissionais na área de Marketing, se não me falha a 

memória, e, portanto, no âmbito desse protocolo vamos ter aqui dois estagiários da Escola 

Secundário Camilo Castelo Branco o que nós sairmos, sair nós não saímos, mas alargar um 

pouco mais, sair do campo restritivo das Universidades e irmos também para os cursos 

profissionais que as Escolas Secundárias estão a desenvolver. 

 

AB – Quase a terminar ia perguntar-lhe: também em relação à avaliação, toda a 

formação ou actividades que promovem a aprendizagem, digamos, dos vários 

grupos funcionais, existe alguma política para a avaliação? Por exemplo, retorno do 

investimento ou fazer a avaliação do impacto dessa formação para as 

organizações? 

 

DRH/FG – Há interesse em fazer isso e isso pretende-se que seja feito. Neste momento tem 

sido difícil, em termos de grupos, nós estarmos a fazer essa avaliação: se nós não temos os 

dados também não conseguimos depois fazer a avaliação. Portanto, como eu lhe disse, a 

formação tem estado muito descentralizada em cada uma das empresas. Portanto, quando 

eu quero saber qualquer coisa eu tenho de perguntar às empresas, tenho de me cingir aos 

dados que as empresas me dão. Esse vai ser o grande volt face agora em 2007, porque, 

embora as empresas mantenham a responsabilidade da formação dos seus quadros, do seu 

pessoal, todas elas já vão ter que utilizar um programa, que estará disponível para todas as 

empresas do grupo, em termos de gestão da formação, em termos de planeamento de 

carreiras e depois da própria avaliação da formação, porque aí já vão ter os dados 

consolidados para poder avaliar seja o que for. Porque agora é complicado, agora é muito 

complicado. Agora, que as empresas façam essa análise, fazem sim sra. e fazem essa 

avaliação. Há inclusivamente o cuidado, e essa avaliação é de tal maneira feita que, em 
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alguns casos de formação que foi dada em casa do cliente, portanto, em cada uma das 

unidades, verificou-se que os resultados foram praticamente nulos e foi possível detectar 

onde estaria a anomalia para se fazer uma nova formação, corrigindo essa mesma anomalia. 

Portanto, essa avaliação é feita mas é feita em cada uma das empresas ...? 

 

AB – Muito bem. E uma última questão mais de carácter pessoal, enfim, a sua 

opinião como especialista nesta área que é: como é que perspectiva a formação nas 

empresas, agora em geral, do futuro? Considera que as tendências serão fazer 

cursos e mais cursos de formação ou outras situações de formação menos formal? 

O que é que acha que serão ou que devem ser as tendências? 

 

DRH/FG – Eu acho que o caminho não é aquilo a que a lei obriga. Acho que foi uma péssima 

ideia criar-se um diploma sobre formação e obrigar-se as entidades a fazer um x horas de 

formação. Eu compreendo que a lei, se calhar, aparece porque algumas entidades não 

faziam formação ao seu pessoal, mas não é por aí o caminho. Aliás, eu acho que a primeira 

entidade responsável pela formação das pessoas é o próprio Estado, quando as pessoas 

estão a estudar. E é por aí que temos de arrancar, partindo do pressuposto que os cursos, 

regra geral, nas Faculdades são altamente teóricos e, portanto, depois verifica-se aqui uma 

décalage quando as pessoas chegam ao terreno: falta-lhes uma componente muito prática; 

eu sei que há aí um ou outro curso que, neste momento, já tem uma componente mais 

prática e acho que isso é importante. No entanto, a formação profissional nas empresas cada 

vez mais tem de ser do âmbito da especialização, do âmbito do constante conhecimento das 

novas tecnologias, do que é que se está a fazer de mais recente e de mais novo em 

determinadas áreas. Não tanto para o passado, e nós muitas vezes verificamos hoje em dia 

que andamos a colmatar situações que vieram de trás e que não foram dadas às pessoas, 

mas mais numa de novos conhecimentos, de constante... de saber do que é que se passa, 

do que é que não... do que é que está a acontecer aí no mercado e de especialização de 

determinadas áreas. É esse é que tem de ser, efectivamente, o caminho. 

 

AB – Pronto, acho que está. Eu não sei se a Sra. Dra. acha que há algum outro 

aspecto em relação ao desenvolvimento das questões, que queira acrescentar? 

 

DRH/FG – Não! Neste momento não vou acrescentar nada porque, na realidade, como eu lhe 

disse, eu sou muito low profile, sabe? Não gosto muito de falar para audiências. Mas depois 

se entretanto me lembrar de alguma coisa, como diz também que me vai mandar o texto, eu 

entretanto se me lembrar de alguma coisa eu depois acrescentarei e depois se quiser 

desenvolvo (?). Está perfeitamente à vontade. 

 

AB – Ok! Muito bem. Obrigada, pois porque interessa-me realmente ver, de facto, 

as práticas, neste caso, uma vez que se trata de uma direcção central, digamos, dos 

RH de todo o grupo, é mais as políticas, questões muito gerais. Não estou à espera 

que a Sra. Dra. conheça as práticas de cada uma das unidades, nem... 
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 DRH/FG – Não, não. É impossível. Aliás, nós neste momento estamos a trabalhar no âmbito 

de redefinição de políticas. O grupo teve um grande boom no ano 2000. Passou de cerca de 

5000 colaboradores logo para não sei se 8000 ou 9000... houve ali um boom bastante 

grande. E, portanto, o grupo cresceu muito e as estruturas, mais ou menos, mantiveram-se. 

Este gabinete, que na altura não era um gabinete, limitava-se única e simplesmente a fazer 

a gestão administrativa dos RH e o processamento de salários. Depois houve todo um 

trabalho, que teve de ser desenvolvido: primeiro a fusão de duas equipas, não é? E a fusão 

de duas equipas sem criar sangue às vezes é complicado e demora algum tempo. E depois 

houve todo um trabalho, para além da união das duas equipas, de tentarmos construir aqui 

qualquer coisa para o futuro. E portanto, é esse caminho que nós estamos a ter agora, 

portanto, deixar a parte de gestão administrativa de RH, porque é aquilo que menos valia 

traz a um gabinete destes, e começarmos a caminhar para a área técnica, definindo 

determinados objectivos. Há aqui uma coisa que às vezes faz o barco andar mais devagar 

que é o facto empresas do grupo cada uma estar em estágios de desenvolvimento 

diferentes. Se falarmos na ITAU, em termos de RH e de formação, é uma empresa que está 

já num estágio de bastante desenvolvimento, se falarmos na IBERLIM, que é uma empresa 

de limpeza, é uma empresa que está num estágio muito, muito ainda primitivo. Ao criar 

políticas para um grupo de empresas torna-se sempre muito complicado, tendo precisamente 

em conta os estágios em que essas empresas estão. No entanto, vai-se tentando fazer 

algumas coisas e estamos precisamente neste momento a tentar dar um volt face muito 

grande porque faltavam muitos indicadores, muitos dados, mesmo em termos de ...(?) 

salariais. Portanto, as empresas estavam... não é que elas percam a sua independência, 

porque não vão perder a sua independência, mas estavam a criar situações de instabilidade 

dentro do grupo que depois, no âmbito de uma política de desenvolvimento de carreiras, 

onde nós queremos fazer com que os nossos colaboradores e os nossos quadros, achamos 

que têm potencial, devem circular por cada uma das empresas do grupo para adquirirem 

mais know-how, torna um bocado difícil, não é, quando há políticas salariais completamente 

diferentes. Portanto, cria ali um determinado tipo de instabilidade que nós queremos evitar. 

Portanto, é todo esse trabalho agora de raiz que estamos a fazer, porque efectivamente isto 

teve um crescimento abrupto: portanto, está a ver, no ano de 2000, 8000 (pessoas), hoje 

estamos já nos 12000... começa a ser muito, muito, muito grande e, portanto, temos que ir 

com calma. 

 

AB – Portanto, daqui a uns anos seguramente as coisas estarão também num 

estágio diferente de desenvolvimento... 

 

DRH/FG – Completamente! Eu diria que a curto prazo mesmo! Houve que deitar abaixo 

determinados obstáculos, mas como já diziam os nossos antepassados, água mole em pedra 

dura tanto bate até que fura! E, portanto, os obstáculos estão, neste momento, a ser 

perfeitamente derrubados: as pessoas sentem necessidade e verificam efectivamente que 

hoje não se pode estar num grupo destes com uma determinada postura. Portanto, a 

postura tem que ser outra e a necessidade, em termos dos seus RH, é completamente 

diferente, ainda para mais num grupo em que o grande core business é efectivamente os 
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RH; numas empresas mais do que noutras, mas o grande core business é os RH e, portanto, 

temos de dar toda a importância aos RH dentro deste grupo. E é esse trabalho que agente 

está a desenvolver neste momento. 

AB –Sra. Dra. Muito obrigada. 
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3. Relatório da entrevista 

A entrevista à DRH do grupo Trivalor decorreu com toda a normalidade, tendo sido 

abordados aspectos gerais ao nível das políticas de desenvolvimento dos recursos humanos 

para as empresas do grupo. A direcção de RH funciona integrada num conjunto de serviços 

partilhados que prestam apoio às várias empresas do grupo. Algumas empresas possuem um 

elevado número de trabalhadores1 o que por si só, justificaria observar as políticas internas 

em matéria de formação e desenvolvimento. No entanto, cada uma destas empresas possui 

um “front-office” de RH mas apenas ao nível da gestão administrativa de recursos humanos 

e não é trabalhada a parte técnica ligada ao desenvolvimento das pessoas. Por outro lado, a 

formação realizada não está na dependência da área dos Recursos Humanos, estando mais 

ligada à área da Qualidade ou a gabinetes técnicos de Nutrição, Dietética e Qualidade 

Alimentar. Cada empresa é autónoma na realização do seu plano de formação e realiza as 

acções no ano seguinte. 

Por outro lado, neste momento, a direcção de RH está a desenvolver um conjunto de 

medidas a aplicar em termos do desenvolvimento dos recursos humanos. Trata-se de uma 

fase de viragem em que se pretende desenvolver um projecto de desenvolvimento de 

carreiras para quadros do grupo. As empresas têm cada uma a sua própria política de 

formação mas ao nível da gestão da “gestão do talento” há uma orientação ao nível do 

grupo. Isto pressupõe começar a trabalhar em planos de formação específicos e planos de 

desenvolvimento individuais para cada uma das pessoas na perspectiva do desenvolvimento 

das suas carreiras. 

Algumas das empresas recorrem a fundos financiados e outras não. Isso é realizado por cada 

empresa, com algum apoio da direcção de RH. Toda a gestão da formação é realizada por 

uma entidade externa. 

Algumas empresas estão acreditadas para dar a formação e têm os seus formadores e outras 

não estão acreditadas e não têm formadores pelo que recorrem a entidades externas. Sendo 

uma empresa de prestação de serviços, a maior parte da formação é dada “em casa do 

cliente”. 

Quanto às tendências para o futuro, na opinião da DRH: 

- O caminho vai no âmbito da especialização e do constante conhecimento das tecnologias e 

conhecer o que se está a fazer de novo nas várias áreas; 

4. Identificação e definição de problemas e variáveis relevantes 

Com base nas opiniões do DRH, obtivemos um conjunto de pistas e de questões -chave a 

serem tratadas: 

                                                 
1 A Gertal (228ª empresa de acordo com o ranking de 2005 do Diário de Notícias) possui  2674 empregados e a Itau 
(404ª empresa do mesmo ranking) possui 1699 trabalhadores. 
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- A empresa não conseguia recolher toda a informação dispersa relativa às actividades de 

formação que decorriam em todas as empresas do grupo; 

- A empresa irá começar a trabalhar em planos de formação específicos e planos de 

desenvolvimento individuais para cada uma das pessoas na perspectiva do desenvolvimento 

das suas carreiras; 

- A avaliação do impacto da formação tem sido difícil porque toda a formação tem estado 

muito descentralizada em cada uma das empresas. A partir do próximo ano, todo o processo 

ficará integrado e as empresas passam a dispor de um programa informático em que faz a 

gestão da formação, o desenvolvimento de carreiras e a própria avaliação da formação; 

- A avaliação é realizada e em alguns casos, da formação em casa do cliente verificou-se que 

por vezes a formação não foi adequada ou suficiente (“com resultados praticamente nulos”) e 

detectou-se a anomalia para se fazer novamente a formação; 

-A formação do futuro não passa pelo que a lei obriga “foi uma péssima ideia obrigar as empresas a 

fazer formação”; 

- O estado deve ser a primeira entidade responsável pela formação das pessoas. Os cursos 

das faculdades são altamente teóricos depois verifica-se uma décalage no terreno; 

- O facto de as empresas do grupo terem estádios de desenvolvimento diferentes, a criação 

de políticas de desenvolvimento de RH é complicado tendo em conta que as empresas têm 

estádios diferentes de desenvolvimento; 

- Cada um dos quadros do grupo devem circular pelas várias empresas para adquirirem mais 

know-how. 

5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 45 minutos, a entrevista à directora de Recursos Humanos do grupo 

Trivalor, decorreu numa base de confiança e entendimento. Depois de um contacto telefónico 

solicitando a colaboração, foi de imediato marcado o dia e a hora para duas semanas depois.  

O passo seguinte foi o envio de um e-mail contendo a explicitação dos objectivos e 

conteúdos/ tópicos para a entrevista. Uns dias antes da entrevista foi efectuado um contacto 

para confirmar o horário e o local da mesma. 

A entrevista começou por um reforço aos objectivos e baseou-se nos tópicos previamente 

definidos e no texto com informação acerca da estrutura da empresa. Alguma informação 

sobre a empresa foi obtida através de alguma informação dispersa na Internet, e no site 

institucional. 
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Aquando desta pesquisa e mesmo no site institucional, não se encontraram 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 facultou uma informação complementar numa 

brochura do grupo e disponibilizou-se para facultar ainda outros dados da empresa. 

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

seguinte ao da entrevista e posteriormente enviados à entrevistada para que a mesmo 

validasse a informação.  

 


