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Siemens 

Nº Empregados: 1917  

Natureza: Multinacional/ Privada  

Sector: Indústria Eléctrica e Electrónica 

Actividade: Produção de material eléctrico e electrónico 
 
Dir. Formação: Dra Rute Paulino 
 
Entrevista: 16/12/06    das 16h45 às 17h40 
______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

A Siemens é o maior fornecedor do mundo de produtos, sistemas, de soluções e dos serviços para 

a automatização e tecnologia de edifício industriais. Em Portugal, em 2005, a Siemens S. A. foi 

considerada no ranking do Diário de Notícias1 como a Empresa 33ª. 

Possui várias áreas de negócio e quer ser a entidade patronal de primeira escolha dos candidatos 

altamente qualificados e quer oferecer-lhes um potencial excepcional a longo prazo. Por isso, 

coloca particular ênfase nas oportunidades de recrutamento2, formação, educação contínua e 

desenvolvimento dentro da empresa.  

 

Da vasta informação que consta do site institucional e outros3, é possível identificar um conjunto 

de medidas e princípios, tais como: 

A empresa possui um programa de excelência empresarial top+ajuda que assenta em três 

princípios fundamentais:  

A) Objectivos claros - Todos os anos, os gestores de negócios chegam a acordo quanto à 

contribuição das respectivas unidades para o valor da empresa. Cada departamento e cada 

colaborador tem um papel a desempenhar no cumprimento dos objectivos definidos. Os gestores 

acordam com os respectivos colaboradores objectivos de desempenho específicos, em linha com a 

meta de valor económico acrescentado da empresa.  

B) Medidas concretas - Os gestores têm à sua disposição um conjunto de dez ferramentas top+. 

Estas consistem em exemplos exaustivamente documentados sobre a forma de aplicar métodos 

que reflictam boas práticas na empresa.  

C) Consequências rigorosas - A eficácia das medidas acordadas é analisada regularmente. O seu 

desempenho tem consequências que afectam directamente os procedimentos de negócios futuros, 

bem como o desenvolvimento e remuneração pessoal dos gestores de topo. 

                                                 
1 Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas 
2 O recrutamento tem de ser um processo rápido, profissional e transparente, porque os candidatos mais promissores só estão geralmente 
disponíveis no mercado de trabalho por um curto período de tempo. O e-Recruitment (recrutamento online através de páginas de emprego e 
carreira profissional na Internet) desempenha neste momento um papel cada vez mais importante (http://jobs.siemens.pt). Simultaneamente, 
utiliza os métodos clássicos de recrutamento, incluindo anúncios de emprego, contactos nas universidades, feiras, 
bolsas de emprego e jornadas de informação.  
3 www.siemens.pt e http://www.academiasiemens.com/Accoes/AccoesFormacao2005_2006.asp e “Relatório de responsabilidade corporativa 2004” 
disponível on-line 
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Ao nível da Responsabilidade Corporativa, a empresa possui o projecto Academia Siemens e as 

acções integradas deste projecto4 passam pelas áreas de Ambiente, Educação e Formação 

(Generation 21), Solidariedade e Voluntariado (Caring Hands), Investigação e Desenvolvimento e 

Cultura e Desporto.  

Um elemento central das iniciativas de desenvolvimento na área dos recursos humanos é o diálogo 

com os colaboradores, uma reunião regular entre um colaborador e o respectivo supervisor, com o 

objectivo de discutir o desempenho do colaborador face aos objectivos, acordar objectivos futuros, 

analisar os pontos fortes e fracos, as potencialidades e estabelecer acções concretas a realizar no 

futuro5. 

 

Para ter êxito, uma empresa necessita de colaboradores empenhados e altamente motivados que 

se sintam realizados a explorar ao máximo a sua criatividade e estejam dispostos a fazer um 

esforço adicional quando é necessário. Isto implica conferir responsabilidades aos colaboradores e 

envolvê-los nos processos de tomada de decisões. Manter essa motivação requer igualmente uma 

cultura empresarial que promova um estilo de trabalho e liderança que proporcione às pessoas 

liberdade para aproveitar as suas capacidades. 

 

Para além das actividades referidas no âmbito do programa top+, os colaboradores são 

incentivados a trabalhar em actividades de melhoria, quer seja em equipa ou individualmente, 

como sejam as equipas corporativas de partilha de melhores práticas, nas temáticas de 

brainstorming para recolha de sugestões, etc. Neste âmbito, encontra-se também o sistema 3i 

(ideias, impulsos, iniciativas). 

 

Este sistema estimula a criatividade e pretende que os colaboradores proponham e implementem 

melhorias de sua livre iniciativa. Pretende-se ainda com este programa, desenvolver o sentido 

pessoal de participação e inovação, constituindo-se também um meio activo de mudança cultural. 

As boas ideias são premiadas e o portal intranet 3i está disponível a todos os colaboradores da 

empresa. 

 

Para além da CP Siemens Training integrada na Corporate Personnel (DRH), a empresa conta com 

o ITC – Internacional Training Center Portugal, em funcionamento desde 1990 onde colaboram 

cerca de quinze colaboradores certificados para a função de formadores de diferentes tecnologias 

de Informação e Comunicações. Este centro, certificado para actuar no mercado nacional e 

                                                 
4 A) Acordo de cooperação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com a FCG para o desenvolvimento de doutoramentos em 
Biologia Computacional. B) A Siemens Integration Technology Academy, com objectivo de contribuir para a integração de jovens engenheiros nas 
áreas de High Tech. C) Acordo de cooperação entre o mundo universitário e a indústria, pela Siemens Information and Communications Portugal e a 
FCUL, tendo em vista a parceria em actividades de investigação. No âmbito da formação avançada, as entidades comprometem-se a propor temas 
para as teses, que terão uma orientação conjunta. D) Join Multimedia com projectos "School and learning: Student volunteers? How to be useful"; 
"People and places: Your region? An insider's guide"; "Technology and innovation: Water? A many-sided element!".  
E) Administrador da Siemens deu uma aula sobre Inovação aos alunos da FEUNL F) Num dos programas da Iniciativa Excelência, designado Quality, 
foi realizado o workshop "Painel do Ambiente" contando com a participação de representantes dos diferentes áreas de negócios, departamentos de 
serviços e fábricas que diariamente estão envolvidos em projectos cada vez mais exigentes no que diz respeito aos aspectos ambientais. Após o 
enquadramento ao tema e tendo como base um case study de um cliente da Siemens, os diferentes grupos aplicaram os novos conceitos e 
metodologia relativos à integração de aspectos ambientais em projectos, tendo existido ainda espaço para o networking entre todos os 
participantes.  
No final da sessão, os participantes mostraram-se satisfeitos com a partilha de experiências resultante da criação de grupos de trabalho constituídos 
por elementos que assumem funções distintas na organização. 
 
5 A empresa acredita que a liderança que os colaboradores recebem das suas chefias pode ser responsável por 70% da sua motivação. Por isso, 
uma liderança de excelência cria as bases para uma excelência empresarial sustentada.  
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internacional, tem contribuído para a actualização e aumento de competências dos colaboradores 

e dos seus parceiros e clientes. Oferecendo uma vasta gama de programas para diferentes 

públicos alvo, as formas de ensino variam da tradicional formação presencial em sala, ao ensino à 

distância com recurso à Internet.  

 

Também a unidade de negócio Siemens Qualifications Training (SQT) desempenha um papel 

fundamental na criação de competências e gestão de conhecimentos. Entre as várias acções que a 

SQT da empresa realiza anualmente para os colaboradores, ao nível de cursos de formação, 

destacou-se em 2004 o Curso de Primeiros Socorros, que contou com a participação de doze 

Delegados de Segurança. As áreas de formação para colaboradores, estão também vocacionadas 

para fornecer cursos externos, inclusive em diversos países, colocando Portugal na lista restrita de 

exportadores de know-how6.  

 

O programa de Aprendizagem de Gestão é um programa de desenvolvimento modular organizado 

pela empresa – pelo CP siemens Training??? para equipar todos os seus colaboradores, desde os 

gestores em início de carreira aos executivos de topo, com os conhecimentos, experiências e 

competências humanas de que necessitam para ter um bom desempenho na sua área de negócio. 

 

O processo de acolhimento existe e está definido: Após a selecção, existe uma preparação do 

Posto de trabalho, a Designação de um Mentor, a Preparação da Integração pela Chefia: Apresenta 

o director e os colegas. Apresenta o Mentor. O Mentor: Apresenta o local de trabalho. Apresenta 

a/o Assistente (CP). Almoço, Entrega o Kit de Integração. Existe um Plano de Integração (Parte 

A). Faz-se a Apresentação do Operating Group. 

                                                 
6 Exemplo disso é o projecto de Internacional Management emocional. Neste projecto, o SQT contou com a colaboração de alguns parceiros locais 
como a Sangari, ltd e as Universidades de Potsdam na Alemanha e Stellenbruch na África do Sul. 
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2. Perguntas e respostas 

AB- É directora da CP Siemens Training Corporate Personnel? 

DF/RP- A CP Siemens Training está integrada na direcção de recursos humanos e tem uma 

configuração diferente do habitual. Sou directora da área de formação que tem uma configuração 

diferente das áreas de recrutamento, de remuneração e benefícios, legislação laboral e é diferente 

porque se assume como um serviço interno que vende formação internamente e isto é levado ao 

sentido mais puro da expressão, tendo a área um budget integrado na DRH o que implica um 

controlo financeiro. Temos todas as rúbricas de qualquer budget ao longo do ano e a gestão é 

independente do budget, em que temos custos e receitas. 

AB- Receitas? 

DF/RP- O conceito de receita é diferente do de há alguns anos. Nesta fase com a joint-venture 

com a Nókia, há umas mudanças e o tratamento é diferente. A formação tem que gerar receitas 

não de lucro mas é um centro de custo que não gerando lucro, – o que já aconteceu no passado, 

deve gerar receitas que cubram os custos que produz, tem que se auto-financiar. 

AB- E qual é a estrutura e os recursos? 

DF/RP- Tem duas pessoas do quadro e uma que dá apoio. Não tem formadores internos e funciona 

com parcerias, com entidades prestadoras de serviços de formação. As acções são dinamizadas 

internamente. 

AB- Mas toda a formação se realiza com parcerias? 

DF/RP- Somos uma entidade acreditada pelo IQF nos domínios da organização e promoção de 

actividades formativas, desenvolvimento e execução. A formação não se esgota neste 

departamento. A Siemens SA tem o seu core business ligado à Electrónica e Tecnologias da 

Informação mas com diferentes mercados e áreas de negócio. Opera em mercados diferentes: 

Power para a energia; Medical para a prestação de serviços de tecnologias aplicadas ao meio 

hospitalar; Industrial solutions para projectos de engenharia. Não são muito conhecidas porque o 

target é o mercado empresarial e assim não tem tanta visão. Os electrodomésticos pertencem à 

BSH e cá em Portugal já não estão integrados na Siemens SA. 

A par destas áreas há um conjunto de áreas centrais que apoiam o negócio na gestão do core 

business, como é ocaso do RH, MKT, Gestão das Telecomunicações, a área Central de Compras 

que são corporate centers que suportam as áreas de negócio no que não é o seu core business. 

Apoiam na filosofia de prestação de serviço interno. As áreas de negócio são os clientes internos. 

Os recursos Humanos são como consultores internos e por isso o nosso papel é fazer sugestões 

para melhorarem a performance das equipas e somos avaliados internamente como qualquer 

cliente avalia um fornecedor. 
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Voltando à formação: a formação está perfeitamente alinhada com um dos princípios da Siemens 

que é a excelência do desempenho e nesse sentido a formação deve permitir o desenvolvimento 

de níveis excepcionais de desempenho. 

AB-  Como é que se organiza a formação? 

DF/RP- Temos a área de RH que integra a Direcção de Formação que providencia aos 

colaboradores a formação que não seja formação de produto. Há um portfólio de formação para as 

soft skills desde: línguas para nacionais e português para estrangeiros; as ciências empresariais 

em temas como gestão e análise de problemas, a tomada de decisão, a informática; tem oferta 

em Ambiente e Gestão da Qualidade e HST. Tudo o que é formação técnica, tecnológica ou de 

produto está fora da DRH. 

A formação de produto está ainda a cargo de outras duas entidades, igualmente acreditadas pelo 

IQF: A International Training Center (ITC) e a área de formação integrada de Automatics and 

Drives. Estes dois núcleos têm a formação direccionada para a formação tecnológica. A área que 

conheço melhor é a que está direccionada para toda a organização. As outras áreas estão 

direccionadas para áreas específicas, e esta, a CP Siemens Training, visa melhorar as soft skills. 

Para além desta oferta há ainda outra. Temos:  

-Formação direccionada para o acolhimento no processo de integração – com sessões de 

acolhimento para passar a formação essencial para que tenham integração – é assegurada pelo 

CPI (?); 

- Formação on-the-job – é no próprio posto de trabalho com colaborador mais experiente que 

pode incidir em processos, metodologias; 

- Formação externa, que é procurada no mercado externo – é a que se compra no mercado; 

- Formação interna, dada por colaboradores a outros colaboradores. Por exemplo 1 ou 2 pessoas 

vão à Alemanha aprender um tema e cá disseminam pelos outros – isto para coisas muito 

específicas; 

- Gestão de Projecto, pela CP Siemens Training que consiste em … 

- E-learning 

- Formação de cariz internacional realizada noutros países, normalmente em temas… 

- Formação específica na Academia “Learning Campus Academy” – providencia cursos que 

trabalham outros skills que não estão no portfólio Siemens SA. 
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Eu própria já participei em gestão de projectos internacionais no âmbito de RH, com 13 países 

diferentes e tínhamos que participar em grupos de trabalho para realizar um projecto de RH e 

depois havia momentos em sala para apresentarmos os trabalhos e partilhar experiências e pontos 

de vista. Toda esta formação poderá ser disponibilizada por estes 3 centros. 

AB- E recorrem a formadores internos eventuais? 

DF/RP- Dou-lhe um exemplo. Estou a organizar uma acção de formação que foi desenhada pela 

Alemanha e apesar de ser no âmbito da Gestão de Projecto - como é que a Siemens entende que 

deve ser gerido um projecto?, algumas pessoas foram lá receber a formação e agora são eles que 

vão desenvolver a formação cá, para outros colaboradores. 

AB- E qual é o papel da Direcção de Formação? 

DF/RP- O nosso papel é, no fundo, responder às necessidades de formação, realizar o diagnóstico 

anual pela Siemens para providenciar aos operating groups, para dar respostas que permitam 

preencher gaps de competências que são diagnosticadas. 

AB- Existe, portanto, uma oferta de formação … 

DF/RP- É uma formação de oferta mas que é antecedida por um conjunto de acções conjuntas 

com as áreas de negócio no sentido de diagnosticar as necessidades. O portfolio consta de acções 

que são divulgadas internamente mas é construído por um trabalho prévio. Por isso, temos cursos 

a medida. Por exemplo, há um chefe que telefona porque sente que as pessoas têm dificuldade na 

gestão do risco num projecto. Sento-me com ele e desenho um curso que a formação ajudou a 

diagnosticar. 

AB- E a avaliação da formação? 

DF/RP- Acabamos por cumprir todo o ciclo de implementação da formação. Diagnóstico, desenho 

do plano, criação de portfolio de formação através das parcerias e operacionalização das acções ao 

longo do ano, o que implica também fazer a gestão das salas internamente, os coffee-breaks, 

calendarizar, articular, a gestão dos recursos, e depois, os dossiers pedagógicos. A avaliação 

ocorre no fim de cada sessão através do questionário do formador e dos formandos e com essas 

informações fazemos um tratamento com análise SWOT e verificamos o grau de satisfação. Há 

uma satisfação global que tem de estar dentro dos parâmetros mínimos para saber se a acção 

pode continuar a fazer parte do portfolio. Damos conhecimento aos parceiros, e emitimos 

certificados aos participantes. 

Depois, há a avaliação da eficácia. Há uma ferramenta electrónica que reporta toda a gestão dos 

dados. Eles inscrevem-se e é emitido um e-mail para a chefia aprovar e só depois é emitido um e-

mail também automático para a Formação. Electronicamente é despoletado após 3 meses o 

questionário de eficácia da formação, para a chefia e para o colaborador para aferir resultados de 

eficácia. 
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AB- E sobre a formação no posto de trabalho? 

DF/RP- O planeamento e organização é todavia a cargo, decidido e traçado, pelas próprias áreas 

de negócio. São eles que definem que training e os moldes em que se faz. Existe muita autonomia 

das áreas. É formação para processos, metodologias internas e das próprias áreas de negócio, 

com apoio dos próprios gestores de qualidade. 

AB- E para o balanço social, que formação é contabilizada? 

DF/RP- Toda esta formação, realizada interna ou externamente, e a que é realizada nas áreas e 

que deve ser registada na aplicação electrónica e é daí que se extraem relatórios por grupos 

funcionais, por áreas de negócio, ou outros. O sistema electrónico designa-se e-formação. 

AB- Como perspectiva a formação no futuro? Quais é que serão as tendências para a formação 

daqui a 20 anos? 

DF/RP- A formação deve ter um papel cada vez mais no desenvolvimento de competências numa 

sociedade em que existe o primado do conhecimento e o que marca a diferença é a forma como 

convertemos o conhecimento em serviços e produtos e por isso acho que a formação vai ter um 

papel cada vez mais determinante. 

É crítico que a formação seja desenhada de forma rigorosa como no passado, tem que estar 

sempre associada à estratégia das empresas para que seja um investimento e gere um retorno. 

AB- Então e para isso, quais é que são as metodologias mais interessantes? 

DF/RP- Eu acredito na flexibilidade e nos dias que correm acho que tendo em vista a flexibilidade 

característica do mundo do trabalho, tem que estar espelhada na oferta de formação e não 

acredito só no e-learning. Deve-se complementar de forma adequada, flexibilizar e adequar às 

funções, às características. 

Os verdadeiros gestores de RH têm que ser os gestores das equipas mas estando focalizados no seu 

negócio têm que ter o apoio de especialistas que apoiam na gestão de RH. Nós não somos isso. 

Cabe-lhes a eles tomar decisões de selecção, formação, planos de desenvolvimento. Os RH 

providenciam o apoio que eles necessitam. Por isso somos sujeitos a uma avaliação. 

AB- Muito obrigada. 
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3. Relatório da entrevista 

Com a entrevista realizada à responsável de formação, fica-se com a ideia apenas do que é 

realizado pela área de Formação na empresa. No entanto, nesta empresa, a formação encontra-se 

dispersa, em outras áreas que têm a seu cargo igualmente a formação, e pode decorrer em várias 

áreas e com total autonomia e independência face à área de Formação. Na empresa, a área de 

formação assume um papel de prestador de serviços, ao qual os seus clientes – os sectores de 

negócio da empresa, podem ou não recorrer para realizar a formação que entendem.  

A informação contida no site da empresa é muito vasta e rica, com várias referências ao 

desenvolvimento das pessoas “procura desenvolver colaboradores e líderes procurando promover 

os colaboradores, permitir que desenvolvam todo o seu potencial e alcancem a excelência, 

proporcionando-lhes oportunidades de enriquecimento orientadas e adaptadas a cada indivíduo”; 

“a estratégia, internacional, em todo o mundo rege-se por dois princípios chave – políticas de 

empowerment (delegação e atribuição de responsabilidades) dirigidas aos colaboradores e 

processos transparentes”; “O princípio de liderança é “Diálogo e Compromisso”, já que uma 

comunicação aberta entre os colaboradores e os seus supervisores é essencial para fomentar uma 

atmosfera de confiança mútua e um compromisso firme no sentido de atingir os objectivos 

acordados. Avalia o desempenho dos gestores com base nos seus resultados em quatro 

categorias: finanças, colaboradores, clientes e processos”. No entanto, dado que a forma como a 

empresa desenvolve estes princípios não se esgota no trabalho da DRH e da Formação, seria 

interessante conhecer a perspectiva das outras áreas que assumem um papel importante na 

formação e desenvolvimento das pessoas. 

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

investigação. Quase toda a formação se baseia num portfolio de cursos, sendo que muitos dos que 

constam da oferta, são construídos tendo por base um diagnóstico conjunto entre Formação e as 

chefias. Assim, a formação é realizada à medida das necessidades dos clientes internos. O papel 

da Formação passa muito pelo identificar gaps de competências e posteriormente responder com 

cursos que permitam colmatar as lacunas identificadas.  
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 4. Identificação e definição de problemas e variáveis relevantes 

Com base nas respostas e opiniões da entrevistada, obtivemos um conjunto de pistas e de 

questões -chave a serem tratadas: 

- A formação decorre em várias áreas e com total autonomia e independência face à área de 

Formação. Tudo o que é formação técnica, tecnológica ou de produto está fora da DRH; 

- Os recursos Humanos são como consultores internos tendo o papel de fazer sugestões para 

melhorar a performance das equipas e são avaliados internamente; 

- O papel do departamento de formação é de resposta às necessidades de formação, que 

permitam preencher gaps de competências que são detectados. Daí é preciso ver que 

competências o profissional precisa desenvolver e que competências o profissional precisa de fazer 

evoluir; 

- A formação no posto de trabalho ocorre muita autonomia das áreas. Trata-se de formação para 

processos, metodologias internas e das próprias áreas de negócio; 

- A formação deve ter um papel no desenvolvimento de competências e o que marca a diferença é 

a forma como convertemos o conhecimento em serviços e produtos. Tem que estar sempre 

alinhada com a estratégia das empresas para que seja um investimento e gere um retorno. 

Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados eles incluem:  

- Formação on-the-job – é no próprio posto de trabalho com colaborador mais experiente que 

pode incidir em processos, metodologias. Esta formação é realizada e organizada pelas próprias 

áreas de negócio, sem intervenção da Formação (?); 

- Formação interna, dada por colaboradores a outros colaboradores. Por exemplo 1 ou 2 pessoas 

vão à Alemanha aprender um tema e cá disseminam pelos outros; 

- Há um portfólio de formação para as soft skills7 que nesta empresa é diferente da formação 

técnica e de produto, organizada pelas próprias áreas de negócio; 

- A formação em Gestão de Projecto, cuja metodologia consiste em  …; 

- Para a avaliação da eficácia, electronicamente, é despoletado 3 meses após a formação, o 

questionário de eficácia da formação, para a chefia e para o colaborador para aferir os resultados; 

                                                 
7 Actualmente, as competências podem ser divididas em dois grandes grupos, as chamadas Competências Técnicas (Hard Skills) e as Competências 
Não-Técnicas (Soft Skills). As Hard Skills são as habilidades específicas mínimas que uma pessoa deve ter para desempenhar a contento as suas 
actividades profissionais.   Está incluído aí o conhecimento técnico, metodológico, as certificações profissionais.   Podem ser adquiridas através da 
experiência acumulada, pela leitura de manuais técnicos, conhecimento de processos de negócio ou implementação de metodologias específicas. 
 As Soft Skills é tudo o que não envolve conhecimento técnico, de produto, ferramentas ou tecnologia.   São, basicamente, comportamentos; as 
atitudes e posturas, que tornam os profissionais cada vez mais completos, com habilidades para comunicação, negociação e desenvoltura no 
ambiente organizacional. Incluem, por exemplo, habilidades de comunicação que promovem o trabalho em equipa, envolvem uma forma 
estruturada de apresentar ideias, gerir projectos e pessoas, ou resolver problemas. 
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- Participação em grupos de trabalho para realizar projectos em que há momentos em sala para 

apresentarmos os trabalhos e partilhar experiências e pontos de vista; 

- Os verdadeiros gestores de RH têm que ser os gestores das equipas mas estando focalizados no 

seu negócio têm que ter o apoio de especialistas que apoiam na gestão de RH. Nós não somos 

isso. Cabe-lhes a eles tomar decisões de selecção, formação, planos de desenvolvimento. Os RH 

providenciam o apoio que eles necessitam.  

5. Relatório do Processo de entrevista 

No âmbito do nosso trabalho, a escolha desta empresa para representar as áreas das tecnologias 

da Informação e Comunicação, prendeu-se com o facto de o DRH ter participado no evento da RH 

Magazine - Gestão do Capital Humano no Século XXI Com “Gestão do desempenho e do potencial 

humano”. Também porque tínhamos a informação de que o International Training Center Portugal 

(ITC) obteve a qualificação máxima (5 estrelas) atribuída pela Siemens AG (2003).  

O contacto foi estabelecido directamente por nós, através do envio de um e-mail dirigido 

simultaneamente ao DRH e à Directora de Formação (aqui entrevistada) solicitando a colaboração 

para o trabalho de pesquisa, através da realização da entrevista. A resposta surgiu uns dias depois 

e foi marcada a entrevista. No dia da entrevista, com alguma antecedência, foi efectuado um 

telefonema para confirmar o horário e o local da mesma. Com a duração aproximada de 1 hora, a 

entrevista ocorreu nas instalações da empresa. Não tendo sido dada permissão para gravar a 

entrevista, no decurso da mesma, tomámos notas das respostas dadas pela nossa interlocutora e 

são essas as notas que se transcreveram. Tentaram-se usar questões de aprofundamento para 

aclarar alguns temas ou esclarecimentos e informou-se a entrevistada dos passos seguintes. A 

pesquisa antes da entrevista efectuou-se, como já referido no ponto 1, nos sites da empresa onde 

se encontra largamente espelhada a cultura e a política de empresa para com os clientes, que 

surge normalmente relacionada com a dos colaboradores.  

O interesse de que se reveste esta entrevista é notório, desde logo, para compreender como a 

filosofia e a cultura de empresa tem implicações ao nível da organização e estrutura da formação. 

Entendendo a empresa que o papel e a responsabilidade da formação, de liderança e de motivação 

permanente deve caber às chefias, são as chefias que devem organizar a formação e o 

desenvolvimento dos seus colaboradores. A entrevista ajudou a compreender que talvez por se 

tratar de um sector como é o das tecnologias de informação e comunicação, em que 

permanentemente se requerem elevados níveis de criatividade e de conhecimento actual sobre 

produtos e serviços, a problemática da formação requer, também por isso, uma organização 

complexa, que não se esgota na área de Formação. 

Muito disponível para colaborar, a Directora de Formação, deu a possibilidade de facultar outros 

dados sobre a empresa e a formação. 

Posteriormente, a informação foi enviada à entrevistada para que a mesma pudesse validar a 

informação constante nesta entrevista e neste relatório. 


