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Laboratórios PFIZER 

 

Nª empregados: 452 

Natureza: Multinacional/ Privada 

Sector:  Indústria 

Actividade: Produtos farmacêuticos 

DRH: Dra Celeste Brito 

Entrevista: 20/12/06    Das 14h às 14h45 

__________________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

Um dos objectivos estratégicos da Pfizer é construir "A Melhor Organização ". Para isso tem 

que atrair, desenvolver e motivar as suas Pessoas. Assim, cabe à função Recursos Humanos, 

implementar um sistema integrado para orientar a gestão das Pessoas e do Talento. Em 

2005, ficou classificada no ranking1 das maiores empresas, no lugar 93ª. 

É possível encontrar no site uma série de referências à gestão e desenvolvimento das 

pessoas. “Trabalhamos com e para as pessoas. 

Procuramos o envolvimento, desenvolvimento e satisfação dos nossos clientes através da 

implementação de políticas e práticas inovadoras, para maximizar o seu desempenho e 

alinhá-lo com a estratégia da companhia, de modo a atingir os resultados do negócio”.  

O Programa de Estágios destina-se a recém licenciados, ou alunos a finalizar a 

licenciatura e cujo curso tenha no seu Plano Curricular um estágio integrado. 

É da responsabilidade directa do Departamento de Recursos Humanos e das áreas 

envolvidas. 

 

De acordo com a informação do site, a empresa possui um sistema de Avaliação de 

Desempenho, que tem como objectivo não apenas a avaliação do trabalho, mas 

também o desenvolvimento dos colaboradores, através do Plano de Formação e de 

Gestão de Carreiras. A Gestão dos Talentos é outro dos processos instituídos. 

 

Ouros aspectos largamente referenciados no site prendem-se com a liderança, a  

inovação, o desempenho ou o trabalho em equipa. A empresa acredita que os 

líderes lideram ao comunicar clareza de propósito, concentrando-se intensamente 

                                                 
1  In Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas 
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no desenvolvimento dos colegas e criando um compromisso conjunto de excelência 

– “Delegam poderes àqueles que os rodeiam, ao partilhar conhecimentos, ao 

orientar e actuar como mentores e ao recompensar iniciativas individuais 

excepcionais” e “Cada um de nós deve encontrar o seu próprio método para os 

integrar no nosso sistema individual de trabalho”. 

 

Na perspectiva da empresa, a liderança é uma missão para todos e todos devem 

encontrar uma forma de liderar e dedicar-se a proporcionar oportunidades para que 

os líderes cresçam, se desenvolvam e melhorem as suas contribuições à empresa – 

“A liderança não é um estado final ao qual se chega, quer seja como individuo ou 

como empresa. Deve ser conquistada todos os dias. Deve tornar-se uma maneira 

contínua de pensar e de estar, independentemente do nível ou do cargo que se 

ocupa. Na Pfizer, a liderança é uma missão para a maioria e não apenas para 

alguns”. 

 

Na motivação para inovar, refere-se que a empresa acolhe a criatividade e tenta 

constantemente identificar novas oportunidades. Procura identificar maneiras de 

fazer com que as capacidades de pesquisa e desenvolvimento, os produtos e 

serviços sejam mais úteis aos seus clientes.  

 

Relativamente ao desempenho, no site refere-se que o mesmo será avaliado, 

assegurando que a integridade e o respeito pelas pessoas não sejam 

comprometidos.  

 

 O respeito pelas pessoas é outro dos temas abordados e em que se refere que 

“procuramos criar um ambiente de negócio que incentive o crescimento e a 

realização pessoal e profissional. Reconhecemos que a comunicação deve ser 

frequente e sincera e que devemos apoiar os outros com as ferramentas, a 

formação e a autoridade de que precisam para ter êxito, na realização das suas 

responsabilidades, metas e objectivos”.  

 

Quanto ao trabalho em equipa pode ler-se que “o trabalho de equipa melhora a 

qualidade das decisões e aumenta a probabilidade de que as boas decisões sejam 

levadas à prática. O trabalho de equipa suporta um espírito de entusiasmo, 

realização, orgulho e paixão pelos nossos negócios, permitindo que tenhamos êxito 

em todos os nossos empreendimentos e que continuamente estejamos a aprender, 

quer como indivíduos, quer como entidade empresarial”. 
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Na empresa existe ainda um estímulo à Educação Científica e a perspectiva de que 

“nas suas carreiras no século XXI todos os estudantes irão necessitar de uma sólida 

formação científica e matemática”. A Pfizer está empenhada em programas de 

estudos científicos inovadores, em todo o mundo, e muitos dos trabalhadores 

dedicam uma parte do seu tempo a ajudar na formação de professores e 

estudantes, visitando escolas e levando a ciência à vida nas salas de aulas. Através 

da Iniciativa de Educação da Pfizer, os estudantes começam já a experimentar a 

alegria de descobrirem e aprenderem o papel importante que a investigação 

científica desempenha na melhoria da saúde da humanidade. 
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2. Perguntas e respostas 

AB – Ora bem, eu tinha-lhe enviado esta documentação, mas na verdade o que se 

pretende, isto é, como lhe disse, uma entrevista exploratória. Interessa-me mais 

conhecer, em geral, quais é que são as práticas de formação da empresa. 

Formação, entenda-se, não apenas cursos, não é?, a formação formal, mas tudo o 

que são práticas que a empresa tem em favor da formação e do desenvolvimento, 

da aprendizagem das pessoas, em geral. Portanto, eu começava por lhe perguntar, 

para os vários grupos funcionais que a empresa tem, quais é que são essas práticas 

de formação. 

 

DRH/CB – Está bem. Então antes de entrarmos nos grupos funcionais vou fazer um bocado o 

enquadramento do que é isto de formação e desenvolvimento na Pfizer. 

 

AB – Muito bem. 

 

DRH/CB – Está bem? Depois então, entramos em …(?) detalhe. Vamos lá a ver, a Pfizer tem 

uma dinâmica muito própria, no que diz respeito à formação, e quando digo dinâmica muito 

própria é para fazer já aqui, digamos, que um corte daquilo que era feito na Pfizer até há 

cerca de dois anos atrás, do que está a ser feito actualmente. A Pfizer até há cerca de dois 

anos atrás tinha uma dinâmica muito externa de formação, ou seja, tudo o que era, aliás, via 

a formação como formação, era quase a reforma, formação igual a cursos de pós-graduação, 

a mestrados, a MBA’s e a cursos que compramos e quem quiser vai fazer, era a reforma. 

Desde há dois anos para cá temos tentado incutir um outro tipo de dinâmica relativamente à 

formação, um outro tipo de responsabilização e de responsabilidade de cada indivíduo 

perante o que é isso do desenvolvimento e da formação, “Para que é que me serve a 

formação? Eu estou disponível a, ou não?, E o que é que eu, realmente, eu tenho que 

melhorar ou maximizar?” e temos vindo a trabalhar muito neste contexto desde há dois anos 

para cá. E por isso, também, esta primeira fórmula foi descontinuada, como eu costumo 

dizer, actualmente a fórmula é diferente, é “Se eu necessito de aprofundar esta questão e se 

eu quero aprofundar, então o que é que eu posso fazer para conseguir esse objectivo?”, 

então aí poderemos identificar o custo da formação fora ou desenvolver essa competência 

internamente. E como é que a desenvolvemos internamente? Se é uma competência que 

seja transversal à organização, por exemplo, há um exemplo muito concreto que está muito 

relacionado até com aquilo que são os nossos leader behaviours, que são os nossos 

comportamentos de liderança, que é como, como é que eu faço a gestão da mudança, ainda 

mais numa altura em que a Pfizer e a …? está a mudar tanto, não é? “Como é que eu faço 

essa mudança começando por mim?”. Vimos que isso era algo que as pessoas precisavam a 

todos os níveis de desenvolver, desenvolvemos um workshop interno que tinha e que tem a 

duração de quatro a cinco horas, consoante também, assim o grupo necessita de mais ou 

menos aprofundar alguma questão e desenvolvemos, dentro da minha estrutura, eu tenho 

duas pessoas, que nós chamamos HR partners, que são as pessoas, digamos, que 
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operacionalizam todas as práticas e procedimentos, e essas pessoas vão para campo fazer 

esse workshop com a população. Ou seja, a maior parte, actualmente temos cerca de 

quatrocentos e vinte pessoas que já fizeram esse workshop interno de gestão da mudança 

porque somos nós que a fazemos internamente, porque há uma necessidade interna, há uma 

realidade específica e há um know-how interno, vamos fazê-lo internamente, portanto 

começamos a desenvolver isso e depois fazemos muito esse trabalho, também, não é? 

Estou-lhe a dar este exemplo, estou-lhe a dar o exemplo também associado à nossa visão 

estratégica de RH, uma das nossas orientações estratégicas é desenvolver uma cultura de 

coaching & feedback, também desenvolvemos um workshop de coaching & feedback que 

também damos a todas as pessoas, porquê? …(?) do coaching & feedback não só os chefes 

ou os managers que têm de saber, quem está por baixo também tem de saber pedir, 

também tem de saber ouvir, não é? Então adaptamos esse workshop a estas populações e 

fazemos esse cascade todo. E depois, claro, sempre que temos necessidade de algum 

desenvolvimento de alguma competência específica, por exemplo, de negociação e então 

tentamos aí encontrar algum parceiro, se nós acharmos que assim o devemos fazer, que nos 

possam ajudar aí. Portanto, esta é a primeira introdução que eu acho que é necessário fazer. 

Fizemos aqui uma grande mudança daquilo que era há dois anos, aquilo que queremos ser. 

Disse-lhe há pouco a questão da responsabilidade, da responsabilização, estamos a 

desenvolver bastante na empresa esta questão, que é as pessoas terem a percepção clara 

que se eu preciso de desenvolver esta competência eu vou desenvolvê-la para um 

determinado fim e assumo o meu compromisso que a vou desenvolver. A questão da 

responsabilidade, be accountable for, portanto, responder por isso, não é só da formação por 

formação, eu então estou cansada desse tipo de dinâmicas sabe?, custa-me bastante, 

formação só por formação, não me façam isso. Às vezes costumo dar o exemplo do inglês, já 

que nós aqui mudámos também a prática, qualquer pessoa que precisava de fazer inglês ia 

fazer inglês ou ia para o Cambridge ou ia para o Britânico ou para aqueles Wall Street, 

acabou praticamente isso, “Para que é que você necessita do inglês?”, “Preciso do inglês 

para fazer uma apresentação”, “Apresentação de quê? De números? Ok, então vamos 

arranjar um módulo de vinte horas que lhe permite fazer apresentação de números em 

inglês”. Inglês tipo “o céu é azul” e “tenho duas filhas” e que “passo férias no Algarve”, é o 

inglês que se necessita aqui, está a perceber? Então mudamos também esse mind setting, 

então estamos a fazer também um pouco esse ajuste. Isto é para lhe dar o exemplo do que 

é, “o que é que eu preciso desenvolver? Para que fim?”, então vamos ajustar. E é um pouco 

por aí que nós temos vindo a trabalhar nestes dois últimos anos. Como eu lhe disse há 

pouco, esta minha equipa, é preciso aqui também ter… talvez seja importante entender, nós, 

em termos de Pfizer, eu tenho, portanto, eu falei nestas duas figuras de HR Partners, são 

duas senhoras que reportam a mim e cada uma delas tem responsabilidade por 

determinados departamentos; há uma que é responsável por Marketing e Vendas, a outra é 

responsável pelos outros departamentos, mas tudo o que seja assim este tipo de blocos de 

formação, são consistentes entre as duas, mas elas quase que fornecem um serviço a esses 

departamentos. Temos essa preocupação também de fazer essa disciplina da divulgação e da 

posta em prática. Que mais? Diga-me. 
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AB – Mas já agora, aprofundando um pouco o que está a dizer, o trabalho das HR 

Partners é muito de fazer o diagnóstico, e depois fazem workshops? 

 

DRH/CB – Como é que se faz o diagnóstico? 

 

AB – Sim, e os próprios workshops, do que é que constam? Não sei se pode… 

 

DRH/CB – Ok, então vamos lá ver. A parte do diagnóstico passa muito por aquilo que nós 

temos internamente, e que eu acho que na Pfizer está muito bem desenvolvido, que é o 

Global Performance Management, que nos ajuda não só a fazer, digamos, a gestão do 

desempenho individual, mas também é por onde passa o plano de desenvolvimento 

individual. Esse plano de desenvolvimento individual tem que sempre estar associado aos 

nossos leader behaviours e esses leader behaviours têm comportamentos bastante bem 

definidos, e que as pessoas se autoavaliam e que depois que concluem, fazem a sua gestão 

com a sua chefia, e se acham que para aquela função, ou se para o próximo ano que vem, 

necessitam de desenvolver melhor aquela competência e … (?) gestão da mudança, que foi 

uma que veio muito consistente, como as pessoas quererem trabalhar aquela questão da 

gestão da mudança; na Pfizer havia muito a atitude de… deixa andar, a Pfizer tinha dinheiro, 

a Pfizer tinha montes de dinheiro, quando precisava comprava lá fora. Portanto, havia muito 

esta, não é? E agora as pessoas viram que não, que têm de se adaptar com outros recursos. 

Então o diagnóstico é feito através desse documento, elas ajudam, compilamos a 

informação, vemos onde é que são as áreas que, ou necessitamos de reforçar ou maximizar 

ou desenvolver, e depois vemos, temos condições internas de desenvolver workshops com 

isso? E o que é que são os workshops? São momentos em sala cujo conteúdo é definido; 

definido, não é bem definido, é preparado, é desenvolvido com base, por vezes é muita 

informação que nós temos corporate para o desenvolvimento também de determinadas 

competências, ou fruto da nossa experiência que faz com que nós façamos um conteúdo 

programático que nos permita ir para sala e fazer, não só exposição mas em que as pessoas 

partilhem, que façam dinâmicas de grupo e tudo isso. A equipa está preparada para fazer 

muito isso também. Não sei se respondi. 

 

AB – Sim, sim, sim, respondeu. Portanto, a equipa, disse que a equipa está 

preparada. Já agora, entramos na equipa de recursos humanos que também era 

outra questão que tinha para lhe colocar. São essas pessoas que acabam por fazer 

a execução da formação, não é? Que dinamizam essas sessões? 

 

DRH/CB – Ou não, ou não… 

 

AB – Podem ser de fora? 

 

DRH/CB – Mas também internamente podem haver outras pessoas envolvidas. 
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AB – Pois, era o que eu lhe ia perguntar. 

 

DRH/CB – Nós temos essa preocupação, que é, portanto, equipa RH, eu tenho a reportar 

essas duas HR Partners, como lhe disse, tenho HR Operations Manager, que é a pessoa que 

é responsável pelo compensation, pelo pay-role, portanto, a questão legal. E há uma função 

que, neste momento, está em aberto, que é a OD Manager, que é responsável de 

desenvolvimento organizacional, ou eficácia organizacional, como quiserem chamar. 

Portanto, são essas quatro pessoas que reportam a mim directamente. Que outras pessoas 

podem dar formação? Qualquer pessoa que tenha o know-how para desenvolver ou passar 

conhecimento a um determinado tipo de população; passa muito por aí. Depois, há uma 

estrutura de formação específica de treino, que nós chamamos mesmo Treino de Vendas, 

que está inserida no Departamento de Vendas, que só fazem treino de vendas, só; treino de 

produto, técnicas de vendas e, às vezes, de negociação. Mas porquê? Porque esta é uma 

indústria que carece muito de formação técnica, formação científica, do produto, e então há 

uma equipa que só faz isso e que está inserida no Departamento de Vendas. Nós aí não 

mexemos, como eu costumo dizer. Mas tudo o que é formação comportamental, aí faz a 

ponte connosco para estarmos todos alinhados. Para que não hajam, como houve no 

passado, havia por exemplo, a força de vendas tinha sido formada em gestão dinérgica (?), 

tinha sido formada em liderança situacional, e as pessoas de outros departamentos nem 

nunca tinham ouvido falar nisso. Portanto, isso acabou, portanto há que haver aqui uma 

maior consistência e que as pessoas estejam todas alinhadas naquilo que são as 

competências necessárias, não é? 

 

AB – Em relação ao que está a dizer, passava já para uma outra questão que lhe ia 

colocar também e que tenho esta curiosidade que é: quando faz o balanço social 

onde vem aquela parte do número de horas de formação, considera apenas a 

formação que é realizada aqui, no âmbito dos recursos humanos, ou também essa 

formação que é desenvolvida pelas outras áreas, como acabou de referir? 

 

DRH/CB – Não, não, inclui também da área de vendas, da formação de vendas. Mas o que 

está reportado no balanço social não… 

 

AB – Não corresponde à realidade? 

 

DRH/CB – Não, não. 

 

AB – Pois, é isso que me interessava… 

 

DRH/CB – Mas eu posso-lhe arranjar indicadores mais claros. Eu, por acaso, depois vi aqui, 

que aqui algures vinha… estou à espera que a Susana chegue, ela está-me a fazer um 

levantamento desses. Não havia a disciplina de registar nada aqui, tudo o que fazia, 

acontecia… e nós, este ano já criámos uma disciplina muito grande para fazer isso e estamos 

todos estupefactos com os números que surgem, não é? 
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AB – Muito maiores do que se calhar… 

 

DRH/CB – Pois, mas também há muito mais dinâmica interna, tudo isto que são os nossos 

workshops ou formações internas, nós fizemos imensos este ano, imensos, imensos. 

Procedimentos e práticas, porque lá está, quem pode dar formação, como eu lhe disse, falei 

nestas duas pessoas de RH, há a equipa de treino, mas por exemplo, um caso muito 

concreto para lhe dizer quem é que pode dar formação também. Nós, desde há meados 

deste ano, estamos a tentar incutir e a reposicionar-nos diferentemente, até em termos de 

mercado, e temos para nós, um dos grandes desafios, é desenvolver na nossa população 

aquilo que nós chamamos o costumer insight, ou seja, a Pfizer, até ao momento, estava 

muito virada para o produto, agora queremos que a Pfizer esteja virada também para o 

nosso cliente. Aqui, em cliente, entenda-se Ministério da Saúde, o… (?), uma associação de 

pacientes, a Associação dos Enfermeiros, quer dizer, muito mais abrangentes. E então este 

posicionamento não existia, do costumer insight, ou seja, fazer o levantamento da 

necessidade do nosso cliente e tentar responder à mesma, porque esses clientes às vezes 

têm necessidades específicas que a Pfizer pode responder. E, dentro desse grande, nessa 

grande mudança de mind setting e tudo isso foram desenvolvidas ferramentas, até em 

termos de toda a Europa, para se aplicarem localmente. E o que é que nós fizemos? Fomos 

buscar essas ferramentas e alocámos a pessoa que nós achávamos que, pelas suas 

características, podiam fazer o cascade internamente, não é?, que o fizessem. E assim foi, 

portanto identificámos quatro pessoas internamente que foram buscar esse toolkit, fizeram a 

adaptação e fizeram o cascade dentro da organização, ou seja, a formação interna pode ser 

dada também assim e contamos também como formação. 

 

AB – Exacto. São portanto, formadores, no fundo, que são eventuais, são internos? 

 

DRH/CB – São pessoas que têm a sua formação específica, têm os seus objectivos de 

desempenho … (?), mas às vezes são chamados a, e as pessoas até gostam de fazer isso, 

porque lhes dá outro tipo de perspectiva. 

 

AB – E voltando, já agora, ao início, que eram os grupos funcionais. O que é que 

têm aqui na Pfizer? 

 

DRH/CB – Ok, nós, vamos lá ver, podemos, há um grande grupo dos delegados de 

informação médica, que estão dentro da força de vendas, depois temos aqueles que nós 

chamamos… são aquelas posições de management, quer tenham pessoas a reportar ou não, 

mas são funções de gestão, funções técnicas e depois temos já um grupo de direcção e para 

cada um destes grupos também há formações muito específicas. Dentro dos delegados de 

informação médica, como eu disse, há um pulo (?) muito grande de formação de produto, 

dos medicamentos, formação científica, há imensa formação em saída que é directamente 

preparada para esse grupo de pessoas. Para os CM -2, procuramos sempre aquelas que são, 

por um lado, as necessidades de desenvolvimento transversais, esta gestão da mudança 
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como eu lhe falei, o coaching & feedback, fazer todo esse levantamento, muitas vezes essas 

pessoas têm necessidade, muitas vezes há necessidade, e por elas próprias também há 

abertura para fazerem uma pós-graduação ou até um MBA em algo mais específico para 

terem uma visão mais alargada do que é o negócio, fazemos isso também. Em termos de 

CM, aquilo que nós chamamos o CM -1, ou seja, Country Manager -1, que é tudo Leadership 

Team, são os directores, há uma formação muito bem definida, em termos até corporate, 

que passa, que eles chamam mesmo Lead Leaders, que passa pela … (?), passa por uma 

formação que é feita também a toda a estrutura de formação e desenvolvimento da Pfizer, 

que é o Advance in Transition, ou seja, pessoas que assumem novas posições de liderança, 

passam por uma semana de formação específica também de como liderar equipas, gestão de 

pessoas, portanto há todo esse trabalho que está muito depois direccionado a estes grupos. 

 

AB – E portanto, já referiu que a estrutura que tem nos Recursos Humanos; só por 

curiosidade também, têm alguma área que designem especificamente de formação? 

 

DRH/CB – Não, isso, toda essa gestão da formação está incluída na Organizational 

Development, no Desenvolvimento Organizacional. 

 

AB – Que pertence aos Recursos Humanos? 

 

DRH/CB – É, é. 

 

AB – É portanto, uma área dentro dos Recursos Humanos? 

 

DRH/CB – É. 

 

AB – Eu pergunto-lhe porque, eu vou tomando notas dos termos em inglês que usa, 

porque às vezes posso não perceber, portanto sempre que utiliza um 

estrangeirismo, eu tomo nota. Eu pergunto-lhe porque também creio e começo a 

verificar que há assim algumas tendências nas empresas de, nomeadamente, 

associar a formação às áreas de development… nem sempre… 

 

DRH/CB – Eu acho que há muito, eu acho que as organizações cada vez mais, e felizmente, 

estão-se a posicionar dentro desta área em antecipação e tem que ser, e não serem tão 

reactivas, só a fazer formação porque há uma necessidade, por reacção, mas antecipando os 

momentos, em termos de organização e de visão. Porque isso é que eu acho que ajuda e 

acelera os processos de mudança, por exemplo, aquele caso que eu lhe dei, desta questão 

da formação, e nós sabemos como é que nós, indivíduos, às vezes só enquanto pessoas, 

reagimos a esta questão da mudança, ajuda-nos a, pelo menos, duma forma às vezes a 

acordarmos e dizermos “Agora estou cá em baixo a bater no fundo, estou a descer, vou ter 

que arranjar forma de subir rapidamente”. E todas as pessoas passam por esse tipo de 

alertas, sensibilizações, de workshops, de formação. Chamem-lhe o que quiserem, mas que 

ajuda muito às organizações quando estão a antecipar a mudança e estão-se a preparar para 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\Apendice_4\ulsd060995_td_Apendice_4_13_Pfizer.doc 10

isso, que as suas pessoas também reconheçam que estão a entrar, se calhar “Ah, agora já 

me estou a sentir mais motivada. Uau, já estou a subir, já estou naquela fase de…”, não é? 

Porque todos nós passamos por isso, pode ser mais larga, mais curta, mais alta, mais baixa, 

mas ajuda. E eu acho que é um pouco por isso, aqui a questão da organização, eu acho que 

é porque as organizações começam a entender que têm de se antecipar também. 

 

AB – Em relação a, portanto, ainda ao diagnóstico, já falámos um pouco, para a 

formação, eu li que têm um sistema de avaliação de desempenho, não é? Não sei se 

utilizam também para associar, para identificar aí eventuais necessidades de 

formação. 

 

DRH/CB – É aquilo que eu lhe disse há pouco, que é o nosso Global Performance 

Management, que é o GPM. Tem duas componentes, a da gestão do desempenho, onde nós 

definimos os nossos objectivos, … (?) e fazemos no final do ano, como agora já estamos a 

fazer. Nós terminamos o ano em Novembro, então já estamos a fazer todo processo relativo 

a 2006 e depois tem um bloco mesmo do plano de desenvolvimento, portanto é aí que são 

identificadas as áreas force (?), se quiser, que eu não gosto nada deste termo, aquilo que 

nós temos que melhorar e bom, depois são identificadas áreas ou acções. Aliás, e tem que 

haver aqui também o compromisso, internamente temos essa disciplina e estamos a apurá-

la cada vez mais, de que as pessoas identifiquem o que é que se comprometem a fazer para 

aquela situação específica. E aqui, até mesmo em termos de HR Partners, fazem esse 

exercício com os seus clientes, como nós dizemos, é tentar sensibilizar a pessoa que não é 

só com um curso ou não é ao identificar um curso lá fora que às vezes melhora, ou consegue 

reforçar aquela competência. Se calhar basta fazer umas leituras, se calhar se sair duas 

vezes, ou três vezes, cada trimestre, com os delegados de informação médica, tem um 

melhor entendimento do mercado, não é com uma pós-graduação que lá vai, entender o que 

é o mercado, está a perceber? Tentar questionar, ver qual é a verdadeira necessidade, não 

é? E muitas vezes, isso até é aceite como o plano de desenvolvimento, é o compromisso “Eu 

vou sair cada três meses ou cada dois meses com dois delegados para entender e faço o 

relatório disso, isso vai-me servir para qualquer coisa”. Nós actualmente, nós neste último 

trimestre decidimos em termos, até em termos de topo, que todas as pessoas de marketing 

têm isso no seu plano de desenvolvimento, vai tudo andar na rua. E andam na rua pelo 

menos um dia por mês, e sai um relatório, “O que é que eu aprendi? O que é que eu vi? O 

que é que eu posso fazer para?”. Está a ver? Porque achámos, isso integra o nosso plano de 

desenvolvimento, isso é um plano de desenvolvimento, e lá está, não é preciso meter 

nenhum curso lá fora nem nada disso. É um pouco sensibilizar as pessoas que “Que 

alternativas tenho para me desenvolver, para me enriquecer?”, não é? 

 

AB – E muito de auto-aprendizagem? 

 

DRH/CB – Exactamente, do “eu”. Eu gosto muito de trabalhar o “eu”, porque se não é por aí, 

não vale a pena dar mil horas de formação. 
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AB – Estou de acordo. Sr.ª Dr.ª Celeste, agora uma questão mais de ordem pessoal. 

Eu pergunto, como especialista nesta área, quais é que são as tendências que vê 

para a formação no futuro? Como é que perspectiva a formação nas empresas 

daqui a vinte anos? O que é que deve ser? Como é que… 

 

DRH/CB – Vamos lá ver, eu acho que aí passa muito por aquilo que eu já disse. Eu acho que 

actualmente as empresas se estão a posicionar e ver a formação ou o desenvolvimento 

duma forma mais antecipada, menos reactiva. Acho que éramos muito reactivos, eu acho 

que temos que ser mais, temos que nos antecipar mais. E depois, eu vejo a formação como, 

eu cada vez questiono mais, e sou mais crítica, quando as pessoas dizem que precisam da 

formação para melhorar aquele ponto que não está tão bom. Mas eu às vezes questiono “Se 

calhar necessitas é de reforçar ou maximizar aqueles que tu tens bons. Porque se calhar são 

os bons que fazem a diferença em ti. Os maus, deixa-os lá estar. Então estás mal alocado na 

função”. E não sei se é por aí também que vai, que é cada vez reforçarmos e maximizarmos 

o que temos de bom, porque se não temos, se nós vemos alguém que não tem … (?) e está 

naquela função então fizemos um mau posicionamento, a pessoa não é a certa e isso tudo. 

Então vamos aproveitar o que a pessoa tem mesmo de bom e é por aí que a gente tem que 

ir. Mas é uma visão talvez um pouco diferente daquilo que é normal ver-se, e eu acho que as 

organizações deviam ir por aí. Agora se vão ou não, não sei, não tenho essa visão, não 

tenho a bola mágica. Mas isso é muito pessoal; eu detesto e fico terrivelmente danada 

quando vejo que alguém precisa de melhorar tanta coisa, então está mal na função, porque 

isso já devia ter estado bom, já devia ter bom. O que é que a pessoa precisa de fazer para 

reforçar aquilo que tem de bom, está a ver?; inverter um pouco o raciocínio, o pensamento 

em termos de formação e desenvolvimento. 

 

AB – Claro, às vezes é preciso é que depois também as empresas possibilitem ou 

dêem meios para que as pessoas possam, nem que seja isso, permitir que as 

pessoas saiam, com os delegados. 

 

DRH/CB – Porque há aquela formação técnica, como os delegados têm, que têm que ter 

todos os dias e sempre, as moléculas são alteradas, há aprovação para mais uma indicação e 

há que haver formação. Isso, isso tem que ser e ninguém tem que saber isso todos os dias, 

não é? Acontece, são alterações, essa formação, agora todas, muito das outras formações, 

ainda mais as que tocam aquelas, as soft skills, as áreas comportamentais, as atitudes e os 

comportamentos… meu Deus, vamos apostar naquilo que nós temos de forte, vamos 

reforçá-lo. O que temos de mau tem que ser identificado, mas deve ter sido identificado à 

partida antes de colocar a pessoa nessa função. Epá, mais nada! “Porque é que me pedem a 

mim para ser analítica se eu não o sou? E por mais formação que eu tenha nunca serei!”. 

Está a perceber? (risos) 

 

AB – Claro. Bem, não sei se há assim algum tema que veja que não tenhamos 

falado e … 
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DRH/CB – Eu falo demais… você aproveite e pergunte. 

 

AB – Não me falou, por exemplo, de avaliação, não sei se… 

 

DRH/CB – Da formação? 

 

AB – Sim. 

 

DRH/CB – Temos muito pouco em termos sistemáticos e organizado. O que é que nós 

fazemos? Nós fazemos aquilo que é a avaliação da acção, ou do workshop, ou do momento, 

ok? Fazemos isso, fazemos isso para a acção e para a pessoa que facilitou o workshop. O 

que nós estamos a tentar fazer agora é, se demos aquele workshop para aquela situação 

específica, e que está identificado no GPM, que a pessoa precisava de melhorar ou de 

reforçar, ao final do ano vê-se se isso alterou, e se alterou consideramos que aí houve uma 

melhoria e que eventualmente aquele workshop e aquilo pode ter empatado. 

 

AB – Eventualmente? 

 

DRH/CB – Eventualmente. Porque eu acho que nunca há certezas aqui, está a ver? 

 

AB – Há outros factores que… 

 

DRH/CB – Se fosse formação técnica de produto, epá, isso a gente vê logo, se está a ter 

efeitos, se não está a ter efeitos, fazem-se os testes, não é? E aí, ali é se a molécula faz bem 

a isto, ou se aquilo tem uma indicação para aquilo e a contra-indicação é aqueloutro, o 

delegado tem que saber, certo? E isso condiciona até o sucesso da sua performance e pode 

condicionar também o próprio resultado da empresa e seu posicionamento. Agora, outras 

coisas, é muito difícil medir … (?). Podemos tentar e devemos tentar, sabe? E eu acho que 

pode passar muito por isto, por este exercício que nós estamos a tentar fazer, que é “Ok, eu 

aqui tenho um três, gostaria de ter um quatro no final do ano, gostaria que, na questão do 

feedback à minha equipa, se a minha equipa me diz que eu não sou tão bom, eu se tenho aí 

um dois, se a minha equipa…”; porque nós fazemos trezentos e sessenta, mesmo para 

desenvolvimento, não é para avaliação, fazemos trezentos e sessenta para desenvolvimento. 

Que é um processo, daqui a um bocado já lhe falo um pouco mais nisso. Se nesse feedback 

eu tenho um três e eu acho que eu tenho que ter aí um quatro, então eu aí posso medir 

depois no final do ano novamente, com o feedback, se melhorei. Se melhorei acho que foi 

porque também pus em prática aquilo que aprendi das leituras que fiz, etc, etc, não é? 

Portanto, podemos lá chegar, mas… mas se calhar depois no ano seguinte, posso piorar 

outra vez, não é? 

 

AB – Então e esta, os trezentos e sessenta graus? 
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DRH/CB – Ok, nós temos, nós temos um processo, nós chamamos-lhe feedback a trezentos 

e sessenta cujo propósito é só desenvolvimento. Em nada implica a avaliação individual e é 

confidencial, e é confidencial até para RH, RH não tem acesso aos resultados do indivíduo, a 

não ser que o indivíduo queira partilhar. Se o indivíduo quiser partilhar com RH os seus 

resultados, partilha, senão é só dele e faz com isso o que ele quiser, é para ele. Lá está, 

responsabilidade e a sua motivação para fazer qualquer coisa com a informação que tem. 

Esse trezentos e sessenta tem como base tão e somente os nossos leader behaviours, para 

cada leader behaviour são identificados toda uma série de, de comportamentos, não é? E 

que depois o indivíduo escolhe e identifica as pessoas que gostaria que lhe dessem feedback. 

Mas há aqui um clube que tem ser fixo e que tem que ser constante, que é, se tem equipa a 

reportar, são todos os seus direct reports, todos os seus peers dentro do departamento 

também têm que dar feedback, o seu manager, e depois outras pessoas que o indivíduo 

identifique como pessoas que o conhecem bem ou que façam parte de grupos de trabalho, 

não é?, ou grupos de projecto que lhe podem dar feedback também. Isso é tudo feito online, 

é confidencial e depois a pessoa recebe um relatório muito interessante. É uma ferramenta 

muito, muito, muito rica, sem dúvida nenhuma. É uma ferramenta corporate e nós já, numa 

primeira fase era só direccionada para os directores e nós, este ano, lançámo-la para os CM 

-2, portanto, para os managers e, lá está, é para desenvolvimento. E é muito engraçado de 

se ver, sabe? Porque há pessoas que adoram receber aquele feedback, seja ele melhor ou 

pior, ou fiquem mais ou menos satisfeitas, mas vêem-no como uma oportunidade para se 

desenvolverem; e há outras pessoas que põe na prateleira e acabou, nem mexem nele. É 

tão giro a ver-se depois o comportamento das pessoas, sabe?, quando recebem uma coisa 

destas. 

 

AB – De qualquer forma, não é partilhado? Isso é que é interessante. 

 

DRH/CB – Porque depende. É, eu costumo dizer “Isto é uma prenda da empresa para si, e 

você faz com a prenda aquilo que entender. Se acha que deve partilhar, partilha com quem 

quiser, se acha que deve pôr na prateleira, põe na prateleira, ninguém lhe vai cobrar nada”. 

A única coisa que nós cobramos, sabe o que é? É ter a certeza que, porque tem dois 

momentos de coaching, que a pessoa, quando recebe um relatório, tem um coach externo, 

nem queremos pôr ninguém interno por causa da confidencialidade, e é um externo que é 

“briefado” dentro da nossa ferramenta, é “briefado”, portanto, entender o que é a nossa 

ferramenta, o que são os nossos leader behaviours, e fazemos esse trabalho com os coaches 

externos. E depois tem uma primeira entrevista com o indivíduo em que lhe explica o 

resultado, para a pessoa aprender ou poder perceber mesmo o que lá está. Isso nós 

cobramos à pessoa, tem que estar disponível para falar com o coach, para termos a certeza 

que a pessoa entende o que lá está, e para o coach o ajudar a interpretar e questionar. Faz 

logo ali uma pequena sessão de coaching, é logo. São logo ali três horas intensivas. E 

depois, depois dessa sessão, há outro compromisso também que é, duas ou três semanas 

depois, é algo que acordado entre o coach e o indivíduo, é feito um plano de 

desenvolvimento. O indivíduo apresenta ao coach um plano de desenvolvimento e o coach 

ajuda, também “briefado” por nós, quais são as nossas linhas de orientação. Mas nós só 
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temos acesso a esse plano de desenvolvimento se o indivíduo depois quiser, depois faz o que 

quiser, ou põe em prática ou não põe em prática, ou partilha com o seu manager ou não 

partilha, ou partilha com RH, faça o que entender. E é muito engraçado de se ver que, findo 

esta fase do plano de desenvolvimento, quem procura ajuda, quem diz que quer melhorar 

isto e quem, pura e simplesmente, nada diz e que, como eu digo, põe ali, mas isso depende 

do indivíduo. 

 

AB – Mas estes coaches são pessoas que já trabalham, são externos portanto? 

 

DRH/CB – O processo foi muito interessante, fizemo-lo este ano. O que é que eu fiz? Nós 

aqui decidimos identificar, através duma base de dados internacional, três ou quatro 

coaches, e porquê? Porque tínhamos cerca de trinta a trinta e cinco pessoas que iam passar 

por este processo, em termos de timings, seria impossível alocar a um só. Identificámos 

quatro pessoas externas com quem nunca tínhamos trabalhado, e essas quatro pessoas 

tiveram connosco formação acerca da nossa ferramenta, da ferramenta e, digamos, do 

conteúdo da mesma, ou seja, o que é que são isto dos nossos leader behaviours que 

comportamento é que nós avaliamos. Para que a pessoas esteja, estivesse mais dentro 

daquilo que é a nossa cultura também, não é? E depois também partilhámos com estes 

coaches o nosso posicionamento em termos de desenvolvimento, para que, dentro dos 

planos de desenvolvimento, não me viessem só pós-graduações e mestrados. Não me 

venham com isso, venham-me com acções também do “eu”, das leituras, das 

aprendizagens, de ter experiências noutros postos. E depois identificámos essas pessoas, 

trabalhámos com elas isso e elas foram para campo com os seus coaches e pronto. Estamos 

agora a fazer a avaliação, já fizemos a avaliação de todo o processo. Lá está, estamos a 

chegar à conclusão que houve pessoas que partilharam, todas elas, portanto, os coaches 

têm aquele plano, certo? Todos eles fecharam, está feito o plano de desenvolvimento, uns 

mais aprofundados, outros não tanto, porque o indivíduo também, quer ou não quer. E 

depois pronto, agora compete a cada um fazer o que entende, com o compromisso de daqui 

a dois anos tornarmos a fazer… para ver se, mas é só para desenvolvimento, mais nada; 

aqui nós nem sequer temos acesso. E aquilo que obtemos dos coaches, dos quatro é um 

relatório comum, daqueles que são os leader behaviours ou os comportamentos, digamos, 

que são mais constantes, aqueles que, não sendo tão constantes, são fortes e aqueles que, 

na opinião deles, devia ser feito qualquer esforço ou para maximizar ou para melhorar, não 

é? Aqueles que são mais frágeis ou menos… Para quê? Para que nós, internamente, também 

possamos ver o que é que nós podemos fazer de conjunto para dar uma resposta ao 

conjunto também, fazer esse exercício. 

 

AB – Acho que sim. Muito obrigada. Há imensas outras questões que poderíamos, 

não lhe perguntei, sei lá, de outras modalidades de formação, por exemplo, o e-

learning, se têm, sendo uma multinacional, não é? 

 

DRH/CB – Já podíamos ter mais do que aquilo que temos, já podíamos ter mais, aliás temos 

uma plataforma que é o LMS, que é corporate também, mas não ainda não implementámos 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\Apendice_4\ulsd060995_td_Apendice_4_13_Pfizer.doc 15

a 100% internamente porque eu actualmente tenho esta função em aberto, e seria esta 

pessoa a fazer a gestão de todo esse trabalho. Existe a ferramenta, a ferramenta pode ser 

“customizada”, é muito versátil, mas ainda não a estamos a utilizar como poderíamos já 

estar a fazer, ainda não. Depois temos aquilo, que não é nada de e-learning, que é, está 

disponível, as pessoas às vezes chamam e-learning, está disponível, se está numa 

plataforma electrónica, já existe. Não é bem assim, ok? Não temos nada. O que nós temos, 

mas não é muito utilizado, porque não há muito a disciplina, que eu acho que é preciso ter-

se disciplina também para fazer e-learning, vamos lá ver, é muito bonito ter-se mas a 

disciplina de [ruído] ... de auto, de sentar-me aqui, fechar a porta e fazer…temos para tudo, 

para muitas políticas ou processos ou programas internacionais. Por exemplo, para coaching 

& feedback, se as pessoas quiserem, entram naquilo que nós chamamos o HR Source e está 

lá tudo, as pessoas entram, fazem perguntas, nós respondemos, dão dicas, há também a 

Pro-compliance, para… há imenso, só que as pessoas…, eu vejo por mim. Ou sou obrigada, 

como agora fui por causa do Advance Transition, que eu fiz essa formação que é corporate 

para todos os directores, etc, etc, e fui obrigada a ir, e fizemos uma formação, fizemos de 

uma semana, e depois trouxemos trabalho de casa. Temos um colega que é o nosso, é o 

nosso coach ao fim e ao cabo, e é o nosso mentor e fazemos o acompanhamento on-line, e 

com tudo isso, e temos módulos, aí fazia, porque sou obrigada, porque caso contrário eu não 

faria. 

 

AB – E têm momentos de partilha? 

 

DRH/CB – Exactamente. 

 

AB – Pois, as multinacionais têm sempre estas… 

 

DRH/CB – Estas vantagens que nem sempre as utilizamos a 100%. 

 

AB –Muito bem, muito obrigada. Acho que está, em geral, para aquilo que eu 

pretendia nesta fase. 
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3. Relatório da entrevista 

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

abrangência de temas e com um conteúdo muito rico em matéria de formação e 

desenvolvimento dos recursos humanos. Muitos dos temas abordados careciam de um 

aprofundamento mas, optou-se por identificar o número de práticas em extensão, em 

detrimento da sua profundidade.  

Trata-se de uma empresa que em matéria de desenvolvimento dos recursos humanos possui 

um conjunto de metodologias próprias e práticas instituídas. É uma empresa que tem uma 

dinâmica muito própria de formação, que a tem vindo a mudar recentemente, em que o 

enfoque é agora colocado no indivíduo e na sua responsabilização pela sua própria formação. 

Se uma pessoa necessita de formação, é realizada uma análise para definir como é que se 

podem conseguir as mudanças necessárias. A DRH relaciona este aspecto com os “leader 

behaviours” em que cada pessoa tem que definir como é que pode fazer a mudança a 

começar por si. 

As pessoas têm que ter a percepção de que se é necessário desenvolver uma competência, 

assumem elas próprias de que vão trabalhar nesse sentido.  É o que a DRH designa de 

“responder por isso” (“be accountable for”) pelo que a formação só por formação não faz 

sentido. 

Na estrutura de RH existem duas pessoas “HR partners” que têm como função, para além 

das funções de operacionalizar a formação, desenvolver workshops internos com as equipas, 

sobre gestão da mudança. Muito do conteúdo é desenvolvido com base em informação 

corporativa. Estas sessões podem ser dinamizadas por outras pessoas que tenham know-

how. 

Outra das suas funções passa por um trabalho ao lado das equipas, na sistematização da 

informação para um diagnóstico para a formação. Reliza-se a partir de uma prática instituída 

de avaliação que se designa “global performance management” por onde passa o plano de 

desenvolvimento individual. Este tem que estar associado aos “leader behaviours” que 

assenta numa auto-avaliação. 

Na empresa, a formação técnica e de produto encontra-se separada e é da responsabilidade 

do próprio treino de vendas. Existe uma estrutura para esta formação específica que só 

fazem treino de produto, técnica de vendas e ou negociação. Os RH não se imiscuem nesta 

formação, a não ser que tenha uma componente comportamental. 

Uma das orientações estratégicas dos RH é desenvolver uma cultura de coaching & feed-

back que deve chegar a toda a população. Tudo é feito em cascade e tudo internamente.  

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

de investigação. Foi notória a assumpção de que o conceito de formação é limitativo e pode 
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não incluir outras situações de aprendizagem e de desenvolvimento das pessoas. É notória a 

relação que a empresa estabelece entre o desenvolvimento das pessoas e os 

comportamentos de liderança. 

Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados eles são largamente referidos e 

incluem: o self- learning; a participação e aprendizagem através de uma equipa de projecto; 

passar um dia com outro colega que desempenha outra função; organização de fóruns de 

debate. 

Nesta empresa, as situações de formação podem partir do seio de outros departamentos e 

ocorrem como actividade própria sendo que, muitas vezes, a direcção de RH/ formação pode 

não ter aí qualquer intervenção (caso da formação técnica e de produto).  

Existe o coaching instituído com coaches externos em que o indivíduo apresenta ao coach o 

seu plano de desenvolvimento. 

Tendências para a formação: 

-  Maior antecipação às necessidades de formação; 

- Há que reforçar os aspectos que cada pessoa tem de bom e não tanto apostar em 

desenvolver os pontos fracos ou as carências; 

 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\Apendice_4\ulsd060995_td_Apendice_4_13_Pfizer.doc 18

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 adopção de um enfoque colocado no indivíduo e na sua responsabilização pela sua 

própria formação; 

- A formação em cascata faz a adaptação de programas da empresa e desenvolve-os na 

organização; 

- As pessoas que assumem novas posições de liderança, passam por formação específica de 

liderar pessoas e equipas; 

- A área da formação insere-se na designada “Organisation Development” que se insere nos 

RH; 

- A formação pode funcionar por antecipação, em termos de organização e isso é que ajuda 

nos processos de mudança; 

- Equipa de HR partners com os seus próprios clientes que ajudam nos planos de avaliação, 

a definir um diagnóstico; 

- Existem outras formas que não apenas os cursos para ultrapassar necessidades de 

formação. Podem passar por leituras, saídas com outros colegas para conhecer o mercado, 

elaboração de relatórios com definição de medidas de desenvolvimento; 

- Avaliação da transferência da formação realizada ao fim do ano para medir até que ponto 

houve impacto da formação realizada; 

- Feed-back de 360º para desenvolvimento das pessoas, não para avaliação individual. É 

confidencial até para RH, a menos que o indivíduo queira partilhar os resultados. Este feed-

back pode ser dado por colegas de grupos de trabalho; 
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5. Relatório do Processo de entrevista 

O contacto foi estabelecido através de uma pessoa que dentro das nossas relações pessoais, 

se prontificou a remeter um e-mail com o pedido de colaboração, especificando os objectivos 

e tópicos para a entrevista. Em poucos dias obteve-se a anuência para a entrevista, que 

poderia realizar-se ainda nessa semana, mas, solicitámos que a entrevista se realizasse 3 

semanas depois.  

A pesquisa antes da entrevista efectuou-se no site institucional (www.pfizer.pt) onde se 

encontra largamente espelhada a política e algumas práticas de recursos humanos e de 

desenvolvimento das pessoas.  

No dia da entrevista, com alguma antecedência, foi efectuado um telefonema para confirmar 

o horário e o local da mesma. Apresentámo-nos e esboçámos brevemente os objectivos da 

entrevista e enquadrámos o projecto em que se insere.  

Tendo obtido a permissão para gravar, colocou-se o gravador de forma visível e relembrou-

se o entrevistado de que os dados teriam toda a confidencialidade. Tentaram-se usar 

questões de aprofundamento para aclarar alguns temas ou esclarecimentos e informou-se o 

entrevistado dos passos seguintes. 

A DRH disponibilizou-se para fornecer outros dados sobre a empresa. 

Transcrita a entrevista e realizado o relatório, os mesmos foram remetidos à nossa 

interlocutora para que a mesma pudesse validar a informação. 

 

 


