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Nº Empregados: 516   

Natureza: Nacional / Privada  

Sector: Distribuição 

Actividade: Distribuidora de Publicações em Portugal 

DRH: Dr Pedro Medeiros 

Entrevista: 11/12/06    Das 19h15 às 20h 

______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

A VASP é uma Distribuidora de Publicações, que engloba na sua actividade uma relação 

personalizada com os seus clientes. Esta postura traduz-se numa qualidade do serviço 

prestado aos Editores e aos Pontos de Venda, assegurando maiores benefícios mútuos. 

Nesta medida a empresa acrescenta valor na gestão dos contratos com os seus Editores, 

oferecendo um controlo efectivo das sobras reais, baseado na sua contagem individualizada 

e automatizada e também, pela primeira vez no negócio da distribuição de Publicações os 

pontos de venda podem contar com o apoio técnico e profissional da sua distribuidora, na 

área dos apoios de gestão de crédito.  

 

As empresas e grupos sócios da VASP são: Impresa, Cofina e Controlinveste.  

Desde 2000 é a única Distribuidora de Publicações em Portugal a ostentar as insígnias da 

Certificação da Qualidade. A área da formação encontrava-se até muito recentemente 

integrada na DRH. Actualmente, fruto de uma reestruturação interna, forma parte da 

Direcção de Inovação e Qualidade. Nesta reestruturação, a DRH deixa de existir como tal. 
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Relativamente aos grupos funcionais, a empresa conta com, Quadros (cerca de 40), Quadros 

técnicos e Chefias, Administrativos, Comerciais e Operacionais. 

O grupo dos operadores é o maior grupo funcional e a formação que lhes é destinada – 

“Formação Específica”, aborda temáticas do âmbito geral da Higiene e Segurança, do Ciclo 

de Vida do Produto e do Ciclo de Vida da Reclamação. 

A empresa possui um sistema de avaliação do desempenho, normalmente destinado a 

quadros e chefias. 

Em termos de “desenvolvimento” dos RH, a empresa apoia formação superior, por exemplo, 

mestrados. 
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2. Perguntas e respostas 

AB- Como é que se estrutura a empresa? 

DRH/PM- No fundo tem os Editores que escolhem a VASP para o serviço de distribuidora, a 

VASP vai prestar-lhes um serviço de distribuir no mercado essas publicações - tem aqui a 

VASP, tem aqui pontos de venda – quiosques, tabacarias, grandes superfícies, bombas de 

gasolina,… como é que se chama aquilo?, banquinhas – tudo o que vende publicações e, 

digamos, esta relação é de uma distribuidora entre dois clientes: isto porque lhes adjudica 

um serviço e estes, de facto, a quem se vendem as publicações. A característica aqui é que o 

editor escolhe uma distribuidora e um ponto de venda que queira vender uma determinada 

publicação está sujeito a trabalhar com outra distribuidora. Ou seja, depois aqui ainda há o 

consumidor final, não é?, o editor não conhece nem o consumidor final, conhece porque faz 

estudos de mercado, naturalmente, mas não conhece nem o consumidor final, nem conhece 

quem lhe coloca o produto no consumidor final, ou seja, qualquer ponto de venda, se nós 

quisermos amanhã, o El Corte Inglês vende revistas da VASP, da VASP salvo seja, vende 

muitas revistas, tem lá as tabacarias e tal, é um cliente da VASP. Como cliente da VASP está 

registado na VASP, se quiser vender a Máxima não se regista na Cofina regista-se na VASP, 

faz parte daquilo que nós chamamos as cadeias organizadas. Bom, qual é a característica 

diferente, para além desta, deste negócio? As publicações são colocadas nos pontos de 

venda pelo distribuidor, ao fim de um determinado período de tempo, semanal, diário, 

nalguns casos como se está a avançar agora o mensal, as quantidades não vendidas vão ser 

recolhidas e depois, no fundo, são conferidas, são contadas. Se eu para o El Corte Inglês pus 

lá cem, o El Corte Inglês não é exemplo, são cadeias organizadas têm um ritmo diferente, 

têm mecânicas diferentes, mas não interessa, vamos dar um exemplo. Vamos colocar cem 

revistas Máxima ou cem revistas Visão desta semana no El Corte Inglês, para a semana 

vamos lá recolhê-las e vamos contar, se o El Corte Inglês nos devolveu trinta é porque 

vendeu setenta. Não tem nada de tecnicamente complexo este negócio. E uma percentagem 

sobre o preço de capa, das quantidades vendidas, é aquilo que nós vamos cobrar aos pontos 

de venda e outra percentagem sobre o preço de capa, das quantidades vendidas, é aquilo 

que vamos pagar aos editores. É aqui que reside a principal diferença, ou seja, este nosso 

cliente, que no fundo é quem nos compra o serviço, mas nós pagamos-lhe. Esta é a 

mecânica simples de uma distribuidora de publicações. Hoje, para além das publicações, já 

existe outro tipo de produtos, produtos não editoriais. 

 

AB- Pois, as colecções, as moedas… 

 

DRH/PM- O que nós chamamos de toda a parafernália de, as moedas, as enciclopédias, os 

CD’s, os chinelos, os guarda-chuvas, os faqueiros, os copos, etc., etc., sabe-se lá o que mais 

é que irá existir. Mas digamos que este é um mercado de distribuir publicações.  

É um negócio que tem, obviamente, umas quinhentas pessoas, dois terços, à vontade, em 

mão-de-obra ou para cima, na área logística mão-de-obra muito pouco qualificada, tarefa 

muito rotineira. Ou seja, não existe nem complexidade tecnológica na operação nem o nível 
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de qualificações ou de exigência do perfil destas pessoas é muito elevado. Brincando um 

bocadinho nós costumamos dizer, “tem braços, tem pernas, sabe contar e sabe ler, entra”. 

Não vale a pena, também, dourarmos a pílula porque esta é a realidade, são operadores de 

armazém.  

AB- Portanto, está já a falar-me, desculpe, dos grupos funcionais que existem para 

todo este trabalho, certo? Era o que eu gostaria de que me falasse. 

DRH/PM- Portanto, isto são dois terços da população da VASP, depois há um conjunto de 

pessoas ...? vou fazer bonequinhos no organigrama… depois há um conjunto de outras 

pessoas que são importantes, ao nível, na intervenção da VASP que não estão no lado 

operacional. Estão no relacionamento, quer com os pontos de venda, quer com os editores, e 

aqui nesta relação com os editores há uma característica muito importante na VASP que é o 

chamado reparte. Reparte é atribuir quantidades de determinadas publicações a cada ponto 

de venda em cada dia ou por edição, melhor dizendo. O exemplo clássico tem a ver com a 

sazonalidade, no Verão metade de Lisboa está no Algarve, portanto, vão muito mais 

publicações para o Algarve do que vão hoje em dia, de Inverno que as pessoas estão cá. Mas 

se calhar nos feriados não foi assim, porque havia a expectativa de as pessoas irem para o 

Algarve passar os feriados, mas como estava a chover, se calhar, afinal, não foram tantas. 

Os resultados dos jogos de futebol alteram um bocadinho, se o Porto jogar com Lisboa, 

depois uns ficam mais mal dispostos outros amuados e portanto compram mais, e portanto, 

isto faz alterar, mesmo quando não altera a tiragem da publicação. Mesmo para uma 

publicação que vai imprimir, à mesma, não sei quantos mil exemplares pode haver 

determinados factores que nos façam dizer “reforça-se a quantidade aqui ou acolá”. Depois 

tem a ver, naturalmente, com a tipologia da publicação, com o momento em si, o tema de 

capa é mais apelativo ou menos apelativo, etc., etc.. Não é comparável, mas dou-lhe um 

exemplo, ontem todos os telejornais falavam do livro da mulher do Pinto da Costa, qualquer 

jornal que publique uma notícia desse género... e o caso do Pinto da Costa é muito famoso 

por ser Lisboa e Porto, pode fazer reforçar uma publicação e um reparte no Porto ou em 

Lisboa, se for a dizer bem ou se for a dizer mal. É a mesma origem da notícia, mas o facto 

de dizer bem ou dizer mal, uns se calhar compram para queimar, outros compram para ler. 

E portanto, este no fundo é aquilo que é a moeda de toque para a venda da publicação, é a 

quantidade. Aliás, o negócio ...(?) é um negócio de quantidade elevada e de micromassa, 

portanto, é um cagagésimozinho, como se costuma dizer, e portanto, tem que se vender 

volume. A VASP factura, duzentos e tal milhões de euros... duzentos e setenta ou assim uma 

coisa. Não sei este ano, já não sei com quanto é que vai fechar, mas digamos, a margem 

que está aí é microscópica. Uma coisa é nós vendermos não sei quantas milhares de 

unidades do Expresso, que tem preço de capa dois euros e meio. Faz muito volume, mas a 

margem, claro está, para nós é pequenina. Com a agravante, só para terminar a parte, 

existe uma agravante de, neste negócio todo, qualquer um destes intervenientes nesta 

cadeia de valor, só factura quando vende. O editor pode ter um bocadinho duma almofada 

que tem a ver com a publicidade, mas também se a publicação não vender, a publicidade 

também se esgota rapidamente, mas tem os custos da impressão, etc, etc. O ponto de 
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venda tem uma receita quando vende, e terá algum custo porque ocupa espaço e tem as 

pessoas a fazer sobras, etc, etc. A VASP pode correr o risco de colocar no mercado uma 

quantidade grande de publicações, que se não forem vendidas, vai ter que distribuir, 

retornar, contar e factura zero. De um maneira geral, a empresa divide-se... posso fazer-lhe 

aqui um boneco? 

AB- Com certeza, agradeço. 

DRH/PM- Isto é um organigrama muito clássico, que tem uma direcção geral. Vou fazer-lhe 

hoje o organigrama porque no dia 31 do mês passado era diferente. Tenho aqui a direcção 

de inovação e qualidade... (?) ficou com a formação, a formação está aqui. Tem aqui a 

direcção de marketing e editores, tem aqui a direcção de vendas e gestão. A letra é que 

muito mazinha, mas... 

AB- Não, percebe-se perfeitamente. 

DRH/PM- Estas são as duas áreas, uma que funciona com editores e outra com pontos de 

venda. Apesar de não serem nossos são os tais quase nove ou dez mil pontos de venda que 

estão registados na VASP. ... (?) 

AB- Sim, sim, percebo. 

DRH/PM- Direcção de operações Sul e direcção de operações Norte, no fundo, aqui está 

recepção de mercadorias, expedição de mercadoria, distribuição de mercadorias, retorno de 

mercadoria, a chamada logística inversa, conferência de sobras e depois a armazenagem, o 

encaminhamento para a triagem ou para a destruição, conforme seja aquilo que o editor…? 

Por último, as áreas de suporte interno, que hoje são a direcção administrativo-financeira, 

onde, à excepção da formação e comunicação estão as componentes que eram da direcção 

de recursos humanos, que era a minha. 

AB- Que foi extinta... 

DRH/PM- Que foi extinta. Isto no fundo, é a primeira forma que a VASP tinha quando eu fui 

para a VASP. Eu fui para a VASP, foi criada a direcção de recursos humanos e agora com a 

minha saída, ponderou-se o que se ia fazer e para já ficou desta forma, a direcção 

administrativa e financeira e a direcção de sistemas de informação. A VASP é isto, isto é um 

organigrama, digamos, ...? não cabe aqui todo. Mas mais importante que tudo, portanto, 

estas são as áreas de relação com o cliente, estas são as áreas operacionais e estas ...? são 

as áreas de suporte. 

Para uma empresa que tem um ciclo diário de actividade muito intenso em espaço de tempo 

muito curto, o organigrama que temos é a figura da empresa, é a fotografia da empresa. O 

efeito de comunicação e interacção de matriz que existe é que é mais importante, porque se 

há um editor que diz para aqui, “hoje quero relançar aquela revista“, se aqui não fazem o 

cadastramento correcto da revista, o cadastramento, quer dizer, ...? qual é preço, se é 
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precisa, se não é precisa, qual é a data de lançamento, se não dizem, se não fazem o 

cadastramento, se o reparte aqui não diz é tanto para ali, tanto para ali, tanto para acolá, e 

se não tem a ver com uma informação qualquer que a direcção de vendas ...? tem de fazer 

juntamente com as publicações, dar informação aos pontos de venda, “atenção que isto vai 

com um brinde na primeira capa, que o primeiro número é oferta e o segundo número já é 

do preço tal“. Se esta gente aqui não sabe o que vai fazer, que tem ali um monte de produto 

que não sabe para que é que é aquilo, se não tem as quantidades para expedir, se a 

distribuição ...? a distribuição de porta aberta ou até durante a noite, etc., etc.. Se estes aqui 

não preparam os programas para sair a informação, se a direcção administrativa também 

não sabe o que é vai que cobrar ou o que é que deixa de cobrar. Se não funciona, portanto é 

uma, aliás a política da qualidade tinha a ver com um serviço ao cliente cá em cima ...? aqui 

tinha os recursos humanos e aqui tinha sistemas de informação, sempre se ...? de orientação 

para o cliente e depois sobre pessoas e informação ...? É clássico...? 

AB- Sim, porque é uma empresa certificada? Exacto. Então os grupos operacionais, 

os grupos funcionais, desculpe, nestas várias áreas, há-de ter também, um grupo, 

ainda grande, de administrativos, técnicos... 

DRH/PM- Nós quando dividimos …? Tínhamos os chamados quadros, com mais ou menos 

quarenta pessoas, onde vem directores, chefes de departamento e alguns quadros técnicos, 

um ou outro chefe de serviços que já lá estão presentes no total dos quadros, …? aqueles  

que têm remuneração variável por ano. Têm uma informação privilegiada de gestão, têm 

actuação directa e intervenção directa, não digo tanto na definição das políticas estratégicas 

que se dão a este nível, mas na sua implementação prática, no fundo são aqueles que já vão 

ter que implementar no dia a dia e são responsáveis por isso. São responsáveis por isso ao 

ponto de a sua remuneração variável depender dos objectivos, etc., etc., etc.. 

Depois há aqui um outro grupo que é chamado de quadros técnicos e chefias…Depois sou 

capaz de lhe arranjar estes números…? 

AB- Sim, aproximados. 

DRH/PM- No fundo, se quiser, os jovens mais licenciados, etc., etc., e as chefias, porque 

isto é uma empresa muito operacional que trabalha vinte e quatro horas por dia, com gente 

a trabalhar em todo o lado, etc., etc., tem nas chefias, mesmo aquelas que, supostamente, 

não têm um grau de qualificação muito elevado, são pedra de toque para a parte operacional 

pôr o motor todo a andar, não é?, isso é óbvio. 

Os chamados, os administrativos, que ainda tem um grupo considerável de pessoas, 

comerciais, hoje já vai tendo pouca gente aqui, porque a VASP tem uma equipa de produção 

e de vendas, vendas não dos seus produtos internos, cartões telefónicos, etc., é uma 

equipazinha pequenina, os promotores, não no sentido de, nós vemos nos supermercados a 

fazer promoção ao produto, mas de visita a pontos de venda ou para resolver problemas ou 

para implementar algumas acções de merchandising que são feitas pela própria VASP, e 

depois obviamente a grande maioria das pessoas da VASP são os operacionais, as pessoas 
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não qualificadas, eu diria não qualificadas ou de baixo nível de qualificação, melhor assim, 

alguma qualificação hão-de ter. 

Qual é a política... 

 

 AB- Exacto era isso que lhe ia perguntar, um pouco por estes grupos… 

 

DRH/PM- Qual é a orientação de política de formação numa empresa como a VASP? Como 

eu lhe disse há pouco, abominar quase totalmente o que era o levantamento de situações 

não faz sentido nenhum. Se bem que a informação que se pode pedir a uma determinada 

área seja importante para questões muito específicas. Uma coisa é nós dizermos que se vai 

alterar a legislação laboral, toda a gente tem que ir a correr a um seminário daqui, vai 

alterar a fiscalidade, são os seminários de actualização, nisso as próprias áreas podem dar 

esse input  …? da formação normalmente em termos de recursos humanos, mas …? os 

financeiros não vêm dizer que os recursos humanos é preciso mandar aquele, aquele outro. 

Às vezes essas áreas surgem como input, mas isso é o máximo que eu concebo ao 

levantamento de necessidades de formação. Como levantamento de necessidades de 

formação aquilo que se tentou fazer era para cada grupo de funcionários, associar a cada 

grupo de funcionários, esta é a forma como eu acho que as coisas devem sempre funcionar 

em termos teóricos e genéricos. Cada grupo funcional tem um conjunto de competências 

associadas, estes têm de saber de liderança, estes têm de saber de planeamento, estes têm 

de saber de comunicação, enfim. Nem vale a pena serem muitas para não complicar e 

quanto mais objectivas melhor, sobretudo a estes níveis cá para baixo. Nessas competências 

pode estar e deve estar associada a chamada, a que eu chamo a formação … a formação 

especifica, ou seja, aquilo que nós podemos caracterizar, de uma maneira genérica, como o 

conjunto, tipo de formação, conjunto de …? de formação e cada pessoa que está nesses 

grupos funcionais ou que está a ser preparada para integrar ou para ter determinado tipo de  

funções e de responsabilidades deve ter. O caso mais clássico de chefias, a pessoa pode 

dizer “todas as chefias devem ter uma formação forte em liderança, comunicação, …? de 

equipas”, aquela história toda. E nós podemos dizer, ainda mais do que isso que, a chamada 

calendarização, nenhuma chefia pode ser chefia se não tiver uma formação qualquer mínima 

em liderança. E eu fujo sempre a dizer que deve ser a formação A ou a formação B, para se 

orientar. Uma empresa com as características da VASP vai lá com uma orientação global, 

não é necessário propriamente, como dizer, por exemplo eu, que no El Corte Inglês tem que 

ter a formação em atendimento ao cliente, se não têm devem ter, provavelmente, como é 

óbvio. E portanto, não é só definir as competências e associar-lhes formação e 

eventualmente calendarizá-la, não para dizer “no mês de Setembro vai aquele” …? depois já 

é operacional de um plano de formação, já se faz com mais facilidade. Mas …? se ele é chefia 

antes de o ser ou nos primeiros dias tem que ir fazer um curso como sendo chefia, não pode 

estar mais do que dois anos sem qualquer coisa de formação, não repetindo o curso por 

alguns problemas que possam ter levantado nas avaliações de desempenho, as avaliações 

estão a ser feitas aqui em cima, por exemplo, mas restrito. Tem aqui uns quadros técnicos 

que estão sempre a apresentar, que vão sempre a reuniões com clientes, com editores, etc., 

podem ter maior ou menor capacidade para o fazer, mas têm de ter um bom 
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desenvolvimento em técnicas de apresentação, expressão, comunicação, etc.. Portanto, nós 

para um conjunto de competências conseguimos associar-lhe formação específica e dentro 

desta formação específica, vou chamar-lhe a calendarização, não tanto calendarização, 

cronograma anual da formação, não tanto nessa perspectiva, mas na temporalidade que 

cada formação destas deve existir, para as pessoas antes de executarem determinadas 

funções ou de assumirem determinadas responsabilidades terem a preparação que é natural. 

Supostamente, tem sentido ou reforçá-la ou não estar demasiado tempo sem falar disto, 

existe actualização técnica, aquilo que nós dizemos, seminários de actualização, que é mais 

espontâneo. Também de uma qualquer área funcional dizer, “eu fiz o ano passado, eu sei 

que já está previsto, mas eu queria reforçar”. Isto depois, no fundo, é aquilo que eu digo que 

deve existir sempre em cada área funcional, a nível de cada director, se quisermos, tem que 

lá estar dentro da cabeça dele uma parte de gestor de recursos humanos. Eu…, é evidente 

que isto muda de organização para organização e de característica até das pessoas que 

temos. O velho esquema de, “a direcção dos recursos humanos, em Setembro, vai perguntar 

a toda a gente o que é que quer fazer para o ano”, no fundo, …?. Não está minimamente 

ligada à realidade, é apenas pedir por pedir. E a formação co-financiada teve um defeito 

muito grande entre muitas virtudes, conseguiu arranjar quilos de formação e então fazem 

quilos de formação e às vezes não se olha tanto às prioridades e às necessidades efectivas 

daquilo que as pessoas precisam, etc.. Por um lado isto que nós temos, ou devíamos ter… 

avaliação, do chamado desempenho, isto era muito ali para os quadros, em que desta 

avaliação, aquilo que é quantificável através de objectivos da função ou da própria empresa, 

etc., é uma coisa e aquilo que é a sua avaliação de competências pode dar uma informação 

importante, normalmente a informação em gestão, isto depois vai dar informação em 

gestão, ao lado disto ainda há outra coisa e aí a VASP era forte, curiosamente aí era forte, 

que era o chamado apoio para o desenvolvimento. … Aqui temos os chamados cursos de 

pós-graduação, mestrados, etc., curiosamente a VASP dava aos seus quadros umas boas 

oportunidades de fazerem um desenvolvimento profissional/individual, porque enfim, tem 

um misto. 

Onde é que não se fazia tanta formação? Por exemplo, formação de …? eu achava que era 

muito importante cruzar experiências nossas, e aqui não era muito fácil, mas com grupos de 

distribuição estrangeiros para fazer, é o ir lá fora para ver como é que eles fazem. Se calhar 

nós fazemos muito melhor, se calhar noutras coisas não tanto, se calhar fazemos algumas 

coisas parecidas, mas é ir lá fora ver. 

 

AB- Baseado noutras realidades, portanto, noutras experiências… 

 

DRH/PM- …? , Mas há pontos de venda, há editores, há publicações, “Ah, mas lá estão 

organizados assim”, certo, não está em causa isso, mas vale a pena apostar. O que é que a 

VASP fazia? No fundo, isto existia um bocadinho no papel ainda muito elementar, mas nunca 

serviu solidamente para avançar, até porque implicava outro tipo de formação externa, com 

outro tipo de investimento e a VASP não tem muita capacidade, de facto. A VASP 

pertencendo a três grupos editoriais, por muito que seja uma alavanca poderosíssima na 

venda, a venda depende essencialmente do interesse das pessoas na compra e na 
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publicação. Mais apelativa, com mais brio …? isso é o marketing do produto, isso é com o 

editor, nós não podemos influenciar, mas as publicações que estão nas condições devidas, a 

tempo e horas e nas quantidades certas à disposição do público para as comprar. Depois o 

jornal diário é do ponto de vista comercial o bem mais perecível que há, passado uma hora 

de estar no ponto de venda já não tem oportunidade de venda, é para deitar fora, não há 

iogurte nem leite que seja mais perecível que o jornal diário, portanto, isto é 

extraordinariamente importante. Também saber onde se coloca um produto em venda, 

encharcar um ponto de venda pequenino numa aldeia cheio de National Geographic escritas 

em inglês não é boa política, não há mercado, portanto, nesse sentido é uma 

responsabilidade que a VASP tem. 

Mas dizia eu, porque que estes três grupos independentemente de reconhecerem o papel 

importantíssimo que a VASP hoje tem, não apenas como distribuidor e no sentido logístico 

que já passou à história, mas como por exemplo, fonte riquíssima de informação que é a 

única que lhe pode dar a distribuidora, determinar as tiragens e saber a venda dos seus 

produtos, só vem através da distribuidora.  

A lógica aqui era explicar a toda a gente da VASP o que é que cada área da VASP fazia. 

 

AB- Isso numa integração? Na integração das pessoas? Ou não necessariamente? 

 

DRH/PM- Entra tanta gente e aquilo tem uma rotação tão …? que não vale a pena pensar 

que se consegue ter formação antes de entrada, entra, entra, entra e de vez em quando faz-

se, uns ainda vai muito fresco, os outros já vai um bocadinho para reciclagem, outros …? 

 

AB- Até devem recorrer a pessoal temporário … empresas de trabalho temporário? 

 

DRH/PM- Muito por facilidade de recrutamento e flexibilidade contratual, como é óbvio. E 

portanto, a lógica era, a todas as pessoas dar a informação que se entendia suficiente para 

conhecerem a empresa “a VASP é isto, está organizada assim, quem é que é quem, onde é 

que vocês estão”, dar algumas noções importantes do dia a dia, camisola, não rouba, não 

tira, aquelas coisas básicas. E também, dar-lhes a ideia do que é que o produto com que eles 

trabalham durante umas horas todos os dias, aquele produto já veio de uma editora, vale x, 

vai para ali, volta para trás, eles não estão nas sobras, mas têm de saber que aquele 

produto vai voltar às sobras, que quando desaparece vai para a reciclagem ou porque vai ser 

vendido ou relançado no mercado, etc., digamos, que aqui ainda havia muito trabalho a 

fazer e ainda há. Era aí que essencialmente a VASP tinha que mostrar às suas pessoas aquilo 

que fazia e o que é que é cada um. 

 

AB- E como é que o fazia? Disse que era através de recursos internos. Portanto, são 

chefias que transmitem essa informação? 

 

DRH/PM- Normalmente, agora nas últimas acções em que participei, nós muitas vezes 

juntávamos algumas pessoas para, ou “há aqui muita gente que ainda não teve esta 

formação, há outros que já estiveram e recebem uma reciclagem, a organização interna 
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mudou-se, mas eu preciso de dizer umas coisas para relembrar para marcarem as férias”, 

etc., dentro daquilo que era os conceitos gerais, “está na altura também vem o meu colega 

da Qualidade também fala”, portanto, não havia propriamente um script ou havia um script e 

era alterado conforme as necessidades. E este acaba por ser um investimento, forte que a 

VASP fazia, que é pena e a própria VASP tem toda a consciência disso, da necessidade de 

fazer alguma aposta em termos de formação …? de fazê-la internamente para a formação e 

gestão, seja a comunicação, seja … há para aí uma bíblia grande, o cardápio é muito forte 

nisso, para …? Desenvolvimento a algumas competências das pessoas e aí também, 

voltamos à história do investimento versus possibilidade versus disponibilidade, logo aí, ou 

se avança mais ou se avança menos. Esta é de uma maneira muito resumida… 

 

AB- Daquilo que referiu, e do que eu tinha aqui apontado, pareceu-me que na sua 

opinião a formação e essas… a definição de necessidade e depois a própria 

execução da formação deve depender muito às chefias. Pareceu-me que se referia 

a isso. Deve estar nas próprias áreas de trabalho e partir daí. 

 

 DRH/PM- Estas competências de definição da formação etc., digamos, a estrutura 

profissional dos grupos funcionais das suas competências etc., isso tem que estar 

previamente elaborado, se não cada um faz o que quer e depois ninguém se entende. 

Também a calendarização, a tal que eu digo, se ele é chefia não pode ser chefia sem ter 

formação, não pode estar mais de um ano ou dois sem qualquer formação, isso pode caber 

aos recursos humanos fazerem a monitorização dessas necessidades ou dessa 

temporalidade. Agora, o que deve caber as próprias chefias é a sensibilização que elas 

próprias devem ter, a sensibilidade que devem ter, primeiro saber qual é a mecânica de 

funcionamento da empresa e, portanto, não acolherem com estranheza cada vez que 

aparece alguma coisa, por outro lado, elas próprias, muitas vezes, poderem ser os 

detonadores, temos aqui um grupo de pessoas novas, há aqui muita gente nova que ainda 

não teve formação aqui, portanto, os recursos humanos devem estar a dizer a elas próprias 

se sentirem essa necessidade. Por outro lado, elas têm um papel fundamental na integração, 

a integração …? quase individualizada, essa é de chefia, e portanto, se eles não têm, 

também, a formação necessária para poderem passar a palavra, como é quase isso de que 

se trata, se eles quando se dá a formação de integração de uma maneira mais dinâmica, 

também não estão sensibilizados ou não sabem, bom, então também já não a conseguem 

testar. Por isso é que eu digo, esse papel das chefias é importante, não só porque eles desde 

o primeiro dia, a primeira hora, o primeiro minuto, a primeira coisa que fazem é serem 

formadores porque todos os dias lhes entra gente pela porta dentro… 

 

AB- Sim, mas isso de forma informal. Muito informalmente, não há nenhum 

planeamento propriamente. 

 

DRH/PM- Eles têm um scriptzinho, que é quase como se fosse os dez mandamentos, que 

eles têm de o passar, depois têm que ensinar a tarefa e isso é mais tecnológico. 
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AB- E há pessoas específicas para fazerem isso? Ou é o chefe é que define, quem é 

que faz? 

 

DRH/PM- …? em cada equipa que os chefes é que são responsáveis por isso. Depois há 

outro tipo de formação que é o side by side, quer dizer, ele está ali, está a ver, etc., etc. e 

depois é largado. 

A VASP tem ao longo dos últimos ano e meio sofrido uma alteração muito grande, porque 

entrou num processo de externalização de uma série de tarefas. Toda a linha de …? são 

cento e vinte ou cento e trinta pessoas, foi toda colocada em outsourcing. Logicamente que 

nas instalações da VASP com o processo todo tecnológico, as máquinas, são as da VASP e 

etc., etc.  e o próprio prestador do outsourcing teve que aprender com a VASP, mas é 

importante que depois passe essa informação às pessoas. Agora, as chefias também 

deveriam ser, isso é um degrau que ainda é preciso subir, em qualquer organização e a 

VASP também não foge a essa regra, as próprias chefias, um dos papéis fundamentais, que 

eu acho que deve ser, é aquilo que eu não gosto que é “diga lá o que é que quer para o 

ano”, é a sensibilidade que elas devem ter  para detectarem necessidades de formação, não 

para preencher a ficha do “para o ano o que é que quer?”, quer dizer, “estou com um 

problema grave com aquele fulano”…colocar o problema, tentar resolver o problema, etc., 

mas podem e devem ter alguma sensibilidade para poderem detectar e mais que não seja 

para adiantar uma solução, “e se?”, “será que não era possível eu fazer qualquer coisa 

aqui?”. Como há pouco disse aquele exemplo, “Ah, eu sei que ele agora vai passar pelo 

menos mais um ano ou ano e meio, ainda outro dia fui…”, “mas eu acho que se devia 

reforçar mais um bocadinho”. Estamos nós se, nas hipóteses teóricas, académicas e 

simpáticas, etc., etc., mas se essa sensibilidade existir minimamente, podem sempre daí 

advir contributos importantes. 

 

AB- Muito bem. Portanto, entendo que a formação não estava propriamente 

centralizada num departamento e na direcção de recursos humanos. 

 

DRH/PM- Não. Como coordenação e responsabilidade e orçamento, etc., etc., está sempre 

nos recursos humanos. 

 

AB- Certo. Mas e qual é que era a estrutura dos recursos humanos? Tinha pessoas 

dedicadas à formação? 

 

DRH/PM- Não, não tem dimensão para isso. 

 

AB- Pergunto-lhe porque neste organograma referiu a formação. 

 

DRH/PM- A formação como uma das responsabilidades da área de recursos humanos foi 

uma das responsabilidades que passou para a direcção de Inovação e Qualidade. Portanto, 

hoje aquilo que era o papel do director de Recursos Humanos, quer dizer é todo inovação e 

qualidade. Mas basicamente é uma pessoa que trata disso, não tem dimensão para isso. Por 
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exemplo, quando se montava um curso de formação, como agora foi feito para as equipas 

operacionais e para as chefias operacionais, foi feito com a direcção de recursos humanos, a 

direcção de operações sul e a direcção de operações norte mais a qualidade, montou-se 

aquilo, trocaram-se uns slides, mais aquelas coisas todas e aquilo… 

 

AB- Porque a própria direcção da qualidade e a área da Qualidade, também, 

certamente que organizam formação, até por exigências da própria norma.  

 

DRH/PM- Porque a Qualidade também já esteve nos recursos humanos. 

 

AB- Ah, está bem. 

 

DRH/PM- Uma das exigências da norma e tal, tem a ver com as competências e como a 

formação, etc., etc., e com os seus registos e aquelas coisas todas. E portanto, também, 

muitas vezes a Qualidade, mais qualidade do que recursos humanos, às vezes era promotora 

da…? na cabeça, mas às vezes era promotora, também, de uma série de formação. 

 

AB- Muito bem. Agora uma questão mais geral e mais tendo em conta a sua opinião 

como especialista nesta área. Como é que acha que, em termos gerais, deve ser a 

formação nas empresas, nas grandes empresas daqui a vinte anos? Por exemplo. 

Quais é que são as tendências que identifica? 

 

DRH/PM- Essas perguntas são sempre muito difíceis de responder. 

 

AB- Por exemplo, posso ajudar, …é que nós temos estado sempre a falar de 

formação, formação, formação. Quando se fala em formação remete-nos mais para 

a ideia de cursos, de formação muito formal e tal. 

 

DRH/PM- E não formação num sentido genérico. 

 

AB- E na verdade, muitas empresas hoje já falam mais em aprendizagem, em 

desenvolvimento, nesses esquemas, digamos, que referiu também, muito 

informal… 

 

DRH/PM- Um chavão que é normalmente comum no dia a dia, mas todos nós, não sei se é 

daqui a  vinte anos ou se já devia ter sido há vinte anos atrás. Muitas, muita da formação 

que se dá nas empresas ao nível da gestão, pelo menos naquelas empresas que não têm 

gente tão qualificada e sentem necessidade de a qualificar, é pena que não venha de trás. … 

Começávamos já a dizer mal do sistema de ensino, não é tanto essa a nossa conversa, mas 

há falhas no sistema de ensino para a preparação, dentro da vida empresa, isto aos mais 

diversos níveis de responsabilidade, etc.. Portanto, nós quando muitas vezes damos 

formação ou promovemos formação… para comunicação e atendimento ao cliente, ao serviço 

ao cliente, sem ser a formação específica e que se dá dentro de cada empresa e isso …? ao 
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seu produto, ao seu …? etc., são conceitos tão básicos, tão básicos, tão básicos que é difícil 

aceitar que eles não venham de trás. Portanto, eu não sei qual vai ser a formação daqui a 

vinte anos nas empresas, mas sei que o sistema de ensino devia promover muito mais aquilo 

que eu chamo, que eu costumo dizer, é o saber estar numa empresa. Isso faz parte …? como 

por exemplo, criticando o dia a dia é comum, todos nós olhamos para relatórios e aquilo está 

tudo mal escrito, vimos pessoas a fazerem apresentações, que não tiveram preparação para 

isso, e portanto, faz pena que não venha de trás e estamos a falar, por exemplo, de jovens 

vindos de universidades, etc., etc., têm lacunas gravíssimas para isso. Também acho que 

cada vez mais, empresa e universidade, empresa e estabelecimento de ensino deve ser 

banalizado, mas no sentido bom do termo, não deve ser uma experiência isolada meritória, 

deve ser recorrente. Portanto, eu diria cada vez que há um curso qualquer na escola, eu não 

sei se é os últimos três meses, se é o ultimo ano, já não devia ser na escola, já não pode ser 

dentro da escola, já tem que ser na vida real. É evidente que há profissões que são de 

investigação, há outras que são de execução, há outras que têm níveis de responsabilidade, 

depois há aí várias alíneas por …? por outro lado, também, também voltando um bocadinho 

atrás, eu não sei, a evolução tecnológica onde é que vai parar, etc., etc., mas também um 

dos nossos estigmas é, o chamado, ensino técnico-profissional, se for falar com alguma, vai 

ver o que é a lacuna do ensino técnico-profissional. Porque querer-se …? e não haver, curso 

de relojoaria, para técnicos de instrumentos de precisão, há aqui a Casa Pia da …?, não se 

conseguem agarrar, não sei se Portugal tem muitas oportunidades de emprego para estas 

pessoas, mas que é preciso que nelas não exista, portanto, mais que a formação nas 

empresas, que deve ser de aprendizagem contínua, promoção e desenvolvimento das 

competências hoje e das competências para amanhã, no sentido mais genérico da palavra, 

custa-me muito que haja conceitos que não venham de trás, por isso é que eu dizia se é 

daqui a vinte anos ou se já devia ter sido há vinte anos atrás. Cada vez mais acho que a 

preparação para a vida activa, porque depois o resto é, quer dizer, as pessoas têm de 

encontrar novas formas de publicar, de motivar as pessoas e vão sendo preparadas e 

alimentadas nessas competências ao longo da sua vida profissional de acordo com as suas 

responsabilidades e com a preparação para novas responsabilidades, etc., etc.. quando uma 

empresa tem de dar tudo de base é mau sinal, mas tem que o dar, ponto final parágrafo. 

 

AB- Refere-se, por exemplo, quando não há determinados técnicos no mercado, 

têm que ser as empresas a formar. 

 

DRH/PM- É a única solução, …? Imensa gente formada e depois dá o que dá. Quer dizer, 

isso é lógico. Aquela expressão que lhe dizia há pouco, o preparar as pessoas para saber 

estar numa empresa, é quase dar o B A BÁ, mas há pessoas que não tiveram o B A BÁ, e 

mesmo nós quando estamos nas empresas, às vezes pensamos um bocadinho, mas será que 

é preciso dizer coisas tão básicas, é preciso dizer coisas tão básicas! Se está numa área de 

formação, muitas vezes… houve aí uma experiência engraçada, enfim, das coisas boas da 

carreira, tive pouco contacto com isso, mas do pouco que sei, foi aí a Expo 98, recrutaram 

tudo e mais alguém, precisavam de muita gente, muita gente, muita gente, e havia pessoas 

que se incomodavam de estar numa sala a ouvir conceitos muito básicos, “não fale com as 
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pessoas a mascar pastilha elástica”, etc., é a formação tradicional para o atendimento ao 

cliente, “não fale de boca aberta”, não sei quê, aquelas coisas todas. São conceitos muito 

básicos extremamente importantes e não vale a pensa pensar que nós somos muito 

importantes, somos importantes demais para ter que os ouvir. Para já, porque dentro de 

uma sala há quem já os tenha ouvido e há que não os tenha ouvido e eu parto sempre do 

princípio que por muito básicos que sejam, a maioria das pessoas não está sensibilizada para 

eles. Na sua vida e experiência profissional agora actual, devem ter lá uns dez ou quinze 

mandamentos obrigatórios, é vinte ou trinta ou cinquenta, já não sei. 

 

AB- Claro, e que se transmitem. 

 

DRH/PM- Mas se nós não estivermos tão familiarizados olhamos para aquilo e dizemos, 

“isto é metade para aniquilar”, temos esta reacção provavelmente, não sei porque não 

conheço. 

 

AB- Sim, sim. Mas é verdade. 

 

DRH/PM- Mas experimentemos nós, aliás, não recomendo que se faça a experiência. Mas 

experimentássemos nós não dar esse tipo de conceitos e o resultado era capaz de ser 

complicado, acabava por complicar. Depois há formações que são destinadas a quem esteja 

olhos nos olhos com um cliente ou na base do telefone com o cliente, callcenter, callcenter 

também foi externalizado no princípio deste ano. 

 

AB- Quantas pessoas mais ou menos tem? 

 

DRH/PM- O callcenter, eram dois, havia um em Lisboa e no Porto, reuniu-se cá em Lisboa e 

foi passado para uma empresa de outsourcing, ainda tem umas trinta posições e funciona 

das oito da manhã às oito da noite e aos sábados e domingos de manhã. 

 

AB- E é destinado aos clientes da VASP. Aos pontos de venda que são os clientes, 

no fundo. 

 

DRH/PM- Aos pontos de venda, são uns dos clientes. 

 

AB- Um dos…pois exacto, exacto. Muito bem, muito bem. Pronto, acho que está 

bem, já nos deu aqui a sua perspectiva, não sei se há algum aspecto que quisesse, 

já nos estão a mandar embora, mas que…sobre formação, algum aspecto que tenha 

opinião. Também não lhe falei sobre avaliação. Contou-me a sua perspectiva do 

diagnóstico de necessidades de formação. Depois há outra questão que é a 

avaliação… 

 

DRH/PM- A avaliação da formação, aquilo que é clássico fazer-se, era a avaliação de 

formandos, que eu acho que é importante… 
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AB- …? 

 

DRH/PM- Sobretudo, quando se envia pessoas para formação externa e há determinadas 

organizações e nós não estivemos lá, não vimos, olhar para aquela informação é importante. 

Outra coisa mais difícil é a avaliação da eficácia da formação, para nós percebermos se 

aquele investimento valeu a pena, praticamente para uma empresa é isso que interessa, é 

se o investimento valeu ou não valeu a pena. A pessoa está mais contente etc., é muito 

bonito, mas …? que o investimento valeu ou não valeu a pena. Depois aí também é assim, 

nós damos formação a uma pessoa que está no callcenter, hoje não tem, está a atender, 

amanhã passa a ter, durante uns tempos vamos lá a ver no dia a seguir se aquilo mudou, 

uma semana depois a ver se já mudou mais um bocadinho ou se já esqueceu tudo, etc. etc., 

conseguimos tirar aí um bocadinho a temperatura… 
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3. Relatório da entrevista 

Esta entrevista revestiu-se de muito interesse porquanto possibilitou a recolha de dados 

sobre a estrutura e organização de uma empresa cujo maior grupo funcional se compõe de 

operadores. Tratando-se de um grupo de trabalhadores indiferenciados e em que muitos dos 

quais são subcontratados, o investimento em formação é limitado. Por isso, e pelo facto de 

se tratar de um negócio cujas margens são reduzidas, tradicionalmente, a empresa não 

conta com uma estrutura fixa dedicada à formação. 

Assim, no decurso da entrevista, optou-se por tentar compreender a estrutura e organização 

da empresa e identificar um conjunto de práticas de formação em extensão, por vezes, em 

detrimento da sua profundidade.  

Do conteúdo da entrevista é possível identificar um conjunto de problemas - chave a serem 

tratados. Também foi possível conhecer os sentimentos do entrevistado sobre o estado 

corrente de questões relacionadas com a educação e a formação e desenvolvimento não 

apenas na empresa, mas também em geral. 

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: 

- O papel das chefias na definição dos planos de formação/ integração de novos elementos; 

- O incremento de práticas de formação no posto de trabalho com base na aprendizagem 

através de colegas mais experientes; 

- Em áreas ou sectores onde a mão-de-obra é muito pouco qualificada e a tarefa muito 

rotineira, em que “não existe nem complexidade tecnológica na operação nem o nível de 

qualificações ou de exigência do perfil destas pessoas é muito elevado”, como podem as 

empresas investir nestes trabalhadores? 

- A direcção de Inovação e Qualidade ficou com a formação. A direcção Administrativo-

financeira, onde, à excepção da formação e comunicação estão as componentes que eram da 

direcção de Recursos Humanos; 

- Existe um grupo a quem são exigidas mais competências o reparte porque “se esta gente aqui 

não sabe o que vai fazer, que tem ali um monte de produto que não sabe para que é que é aquilo, se não tem as 

quantidades para expedir…” 

- A importância do papel das chefias “é uma empresa muito operacional que trabalha vinte e quatro horas 

por dia, com gente a trabalhar em todo o lado, etc., etc., tem nas chefias, mesmo aquelas que, supostamente, não têm 

um grau de qualificação muito elevado, são pedra de toque para a parte operacional pôr o motor todo a andar, não é?” 
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- Cada grupo funcional tem um conjunto de competências associadas, estes têm de saber de 

liderança, de planeamento, de comunicação - “Nem vale a pena serem muitas para não complicar e 

quanto mais objectivas melhor, sobretudo a estes níveis cá para baixo. Nessas competências pode estar e deve estar 

associada a formação específica”; 

 

- O caso mais clássico de chefias, a pessoa pode dizer “todas as chefias devem ter uma 

formação forte em liderança, comunicação, …? de equipas”  

 

- A avaliação de desempenho – “as avaliações estão a ser feitas aqui em cima, por exemplo, 

mas restrito”; 

 

- A chefia como um gestor de RH “Deve existir sempre em cada área funcional, a nível de 

cada director, se quisermos, tem que lá estar dentro da cabeça dele uma parte de gestor de 

recursos humanos”; 

 

-  A utilidade do diagnóstico de necessidades de formação formalmente instituído pode ser 

posta em causa “a direcção dos recursos humanos, em Setembro, vai perguntar a toda a 

gente o que é que quer fazer para o ano”, no fundo, …? não está minimamente ligada à 

realidade, é apenas pedir por pedir”;  

 

- A formação co-financiada pode –se questionar “teve um defeito muito grande entre muitas 

virtudes, conseguiu arranjar quilos de formação e então fazem quilos de formação e às vezes 

não se olha tanto às prioridades e às necessidades efectivas daquilo que as pessoas 

precisam”;  

 

- No apoio para o desenvolvimento … “Aqui temos os chamados cursos de pós-graduação, mestrados, etc., 

curiosamente a VASP dava aos seus quadros umas boas oportunidades de fazerem um desenvolvimento 

profissional/individual, porque enfim, tem um misto”; 

 

- Uma distribuidora “é instrumental para o seu negócio, … não tem uma exposição muito directa a clientes, e 

portanto, aí as coisas, é sempre quanto mais pelo menor custo possível, é o dia a dia, portanto”; 

 

- As empresas podem encontrar alternativas para a formação com baixos orçamentos “a 

chamada formação interna, dada pelas próprias pessoas da VASP, no fundo é a lógica de passar mensagem”; 
 

- “Há falhas no sistema de ensino para a preparação, dentro da vida empresa, isto aos mais diversos níveis de 

responsabilidade”; 

Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados eles são referidos e incluem:  

- Partilha de experiências – “eu achava que era muito importante cruzar experiências nossas, e aqui não era 

muito fácil, mas com grupos de distribuição estrangeiros para fazer, é o ir lá fora para ver como é que eles fazem. Se 

calhar nós fazemos muito melhor, se calhar noutras coisas não tanto, se calhar fazemos algumas coisas parecidas, mas 

é ir lá fora ver”; 
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5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 45 minutos, a entrevista ao director de Recursos Humanos da VASP, 

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. 

A nosso pedido, o DRH disponibilizou-se para se realizar a entrevista em Lisboa para evitar 

que tivéssemos de nos deslocar à empresa.  

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. 

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 disponibilizou-se para facultar dados da empresa e 

para estabelecer outros contactos com DRH de outras empresas. 

A transcrição da entrevista e a elaboração do relatório, foram realizadas a partir do próprio 

dia e na semana seguinte ao da entrevista e posteriormente enviados ao entrevistado para 

que o mesmo validasse a informação.  

 

 


