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NOVABASE 
 
Nº Empregados: 1326  

Natureza: Nacional/ Privada - “Sociedade Gestora de Participações Sociais - SGPS” 

Sector: Serviços em TIC´s 

Actividade: Consultoria/ desenvolvimento e gestão de negócios e soluções tecnológicas 
 
DRH: Drª Ana Tereza Maçarico 
 

Entrevista: 29/11/06 – Das 14h20 às 15h00 

______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

Criada em 1989, a Novabase conta hoje com cerca de 1400 colaboradores e registou em 

2005 um volume de negócios de 226.4M€, dos quais 21.4% são gerados fora de Portugal. 

Hoje é a principal empresa a operar no mercado Português de Tecnologias da Informação 

(TI). Ficou qualificada na 98ª posição entre as empresas europeias com maior crescimento1, 

e em Portugal é a 96ª Empresa2. 

A Novabase Sistemas de Informação (primeira empresa) foi criada em Maio de 1989. Foram 

seus fundadores um conjunto de investigadores na área de Engenharia de Sistemas e 

Computadores (INESC), iniciando a sua actividade na área dos Sistemas de Informação, cujo 

objectivo primordial estava orientado para o desenvolvimento à medida de sistemas de 

média/grande dimensão. 

Sendo especialista no desenvolvimento de software, definiu e formalizou o seu processo 

produtivo, tendo sido a primeira empresa portuguesa, neste mercado, a ser certificada pelo 

IPQ - Instituto Português da Qualidade, em Dezembro de 1994, segundo a norma NP EN ISO 

9001. 

Numa segunda fase do seu desenvolvimento empresarial, expandiu-se para novos mercados, 

nomeadamente o financeiro, verificando-se também uma mudança de posicionamento, de 

forma a apresentar-se ao mercado como fornecedor de soluções informáticas globais. 

Abarcou novos domínios tecnológicos como o da gestão dos fluxos de trabalho ("Workflow"), 

o do Suporte à Decisão/DataWarehousing, o do Comércio Electrónico e criou uma estrutura 

organizacional mais horizontal que lhe permitiu lançar novos líderes e potenciar o seu 

crescimento sustentado. 

                                                 
1 De acordo com o “2006 Europe’s 500” – o ranking anual de crescimento e criação de emprego, 
publicado pela Europe’s 500 Entrepreneurs for Growth e apoiado pela Microsoft e pela KPMG 
2  In Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas 
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O número médio de colaboradores, em 2005, cresceu 23.2% para 1326, colocando assim a 

empresa entre os grandes criadores nacionais de emprego especializado. 

De forma a promover a redução de custos e a uniformidade de soluções, a Novabase criou 

há alguns anos atrás a sua organização interna de serviços partilhados, englobando áreas 

como a Administrativa, Jurídica, Financeira e de Recursos Humanos.  

A empresa apresenta actualmente uma oferta vasta em todas as suas áreas de negócio: 

Consulting, Engineering (IT Infrastructures, Ticketing & Transport Solutions, Mobility 

Solutions), Digital TV e Capital. 

Consultora de negócio e de soluções tecnológicas, a Novabase Consulting tem uma presença 

no mercado nacional e internacional de oferta alargada, que hoje trabalha directamente com 

as maiores empresas e organismos nacionais, nos principais sectores da economia. Esta área 

concebe e implementa soluções de Tecnologias de Informação e possui um conjunto de 

práticas nos domínios de Financial Services, Government & Healthcare, Telecommunications 

& Media, Business & IT Consulting, Advanced Custom Development, Business Intelligence, 

Enterprise Applications & Integration e Multioutsourcing Services. 

A Novabase Engineering apresenta oferta especializada de produtos e serviços na área das 

Telecomunicações, Controlo de Acessos e Bilhética, com importantes referências no sector 

dos Transportes (soluções integradas de ticketing) e no sector desportivo (gestão de acessos 

a recintos desportivos), sendo a única empresa portuguesa com tecnologia própria nestas 

áreas. Esta divisão possui também uma oferta no domínio das infra-estruturas de TI (quer 

na vertente de projecto, quer na componente de gestão) e na área das soluções de 

mobilidade.   

A área de Digital TV da Novabase é hoje uma das principais a nível Europeu. Iniciou a sua 

actividade em 2000 e desde aí tem apresentado um crescimento exponencial. Não possui 

competidores directos em Portugal onde, desde o início, possui uma relação estreita de 

parceria com o principal operador de TV por cabo no país (a unidade TV Cabo do Grupo 

Portugal Telecom). Fora de Portugal, desde a parceria em 2004 com a empresa Alemã 

TechnoTrend, tem vindo a aumentar a sua presença nos importantes mercados de cabo do 

centro da Europa. 

A Capital é uma empresa de capital de risco, integralmente detida pela Novabase, que tem 

como principal objectivo identificar e ajudar a desenvolver projectos empresariais de TIs, 

ainda embrionários ou em expansão, que apresentem um elevado potencial de valor e de 

realização de sinergias com o Grupo Novabase. 

De acordo com a informação disponível no site3, relativamente à sua cultura, a empresa 

aposta na comunicação através da e-motion, uma revista que é um canal privilegiado de 

                                                 
3 www.novabse.pt 
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comunicação da empresa para os seus Clientes, Accionistas, Colaboradores ou simplesmente 

observadores.  

A Novabase Academy é uma oportunidade única para fazer parte da Novabase, líder na 

Consultoria em Soluções de Negócio e em Tecnologias de Informação.  

 

Quanto à formação, de acordo com um administrador da empresa4, em 2002, a propósito da 

criação da então recém-criada divisão Training. que se dirigia quer a clientes quer ao pessoal 

da empresa, os aspectos a reter são: 

- A formação tradicional tem um conjunto de lacunas e de erros e a empresa quer 

ultrapassá-los. Um deles é o pressuposto de que todos os indivíduos presentes numa sala 

têm o mesmo nível de conhecimentos; outro é o de que as pessoas assimilam a informação 

e têm as mesmas necessidades de informação. Por outro lado, nem todas as pessoas gostam 

de aprender do mesmo modo, há pessoas que gostam de ler livros, outras ainda gostarão de 

estar no local de trabalho e aprender pelo modelo “learn by doing”; 

- Queremos transformar a informação em conhecimento mas essa transformação só é 

possível se formos ao encontro das necessidades, expectativas e capacidades do indivíduo. 

Por isso temos diferentes tipos de formação – a presencial, o e-learning, a mista e a 

formação no próprio posto de trabalho; 

- O e-learning é estratégico para a divisão, pelo facto de poder ser utilizado em casa ou no 

local de trabalho; 

- A formação para os clientes: a empresa ajuda os clientes na implementação de sistemas de 

e-learning, concede um conjunto de certificações dirigidas a utilizadores e, tem uma área 

que ajuda os clientes na elaboração de candidaturas a fundos comunitários. 

                                                 
4 Paulo Andrez In e-motion, Julho/2002. Actualmente, esta divisão já não existe. 
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2. Perguntas e respostas 

AB- Começava por lhe perguntar quais são os grupos funcionais que tem – já sei 

que é uma empresa que se caracteriza pela criação de emprego especializado, e 

depois, que práticas de formação e de aprendizagem, refiro-me não apenas a 

cursos de formação mas, a todas as actividades que, assim de forma aberta 

considere que têm um carácter formativo e que a empresa disponibiliza para os 

vários colectivos. 

DRH/ATM - Nós aqui na Novabase – atenção, vamos só falar de Consulting, a Novabase tem 

várias áreas de negócio e o relatório de contas tem aí essa informação toda. Nós temos 

áreas diferentes. Nós aqui na Novabase Consulting temos um tronco funcional comum que é 

uma carreira sempre comum, temos 9 níveis de carreira em que as pessoas começam com 

analista ou analyst e vão progredindo numa carreira que é a carreira de consultoria. 

Portanto, digamos que há aqui uma função única, se quiser. O que há é níveis de 

competências adquiridas e níveis de maturidade e níveis de impacto de negócio que vão 

sendo progressivamente diferentes mas, de facto, a matriz de competências que estas 

pessoas precisam no início não é diferentes daquela que vão precisar no topo de carreira. O 

que acontece é que de uma matriz que tem pontos comuns e que tem uma área comum, as 

pessoas vão desenvolvendo ao longo da carreira diversas, vão dominando uma matriz de 

competências que tem um ponto inicial comum e que vai progredindo em termos de 

complexidade, em termos de capacidade de gestão de multiprojectos, etc. e portanto, o que 

nós temos cá dentro são consultores. Depois, temos - esse consultor nasce enquanto 

analista, vai já tocando algumas funções - normalmente as mais técnicas, as menos de 

gestão, as mais técnicas num perfil de consultoria e depois vai evoluindo até senior partner. 

Portanto nós temos 3 grandes sub-níveis que é: que é o de baixo, de entrada – o consultor, 

que é um executante; depois temos um manager que é o gestor de executantes e o gestor 

de projectos e já de relações com clientes e temos finalmente um partner que é a pessoa 

que define o negócio, desenvolve o negócio, basicamente e que gere managers. 

Tendo isto em conta, depois temos algumas funções transversais – muito poucas, que têm 3 

ramos funcionais, só. Que é: a Financeira - do ponto de vista do controlo de gestão e do 

controlo orçamental; a da Qualidade – de sistemas de gestão de qualidade; nós somos uma 

empresa certificada pela APCER; e a dos Recursos Humanos ou da gestão de talentos, se 

quiser, porque os Recursos Humanos ainda está fora daqui - Recursos Humanos enquanto 

sistemas de administração de salários e sistemas administrativos são partilhados para o 

grupo inteiro. Dentro da Consulting temos, para além das funções partilhadas, temos a 

Financeira e a Qualidade e a Gestão de Talento ou Gestão de Pessoas ou Desenvolvimento, 

está bem? Portanto, estes são, basicamente, temos aqui 4 grupos funcionais. Não temos 

mais do que isso. Eu diria que as competências mesmo de recrutamento e de admissão para 

estas pessoas aqui da grande carreira da área funcional que é a consultoria, são 

competências técnicas diferentes entre si, um pode ter o Cobol e outro o SAP mas, em 
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termos de competência funcional, a competência não muda, está bom? Portanto, isto em 

termos de grupos funcionais. E depois claro, tem meia dúzia de administrativos e meia dúzia 

de funções de apoio tipo logísticas e outras, mas, mais uma vez são Novabase total, são 

serviços partilhados e são pouco significativos estatisticamente em termos de análise seja de 

formação ou seja do que for. Tem mais: para além do facto de estas pessoas das áreas 

funcionais terem formação específica, normalmente por aquisição através de recrutamento, 

tipo contabilidade ou técnica de Recursos Humanos ou a formação de direito para a área 

legal ou seja para onde for, normalmente são divididas por… externamente, e no 

recrutamento as pessoas já vêm com essas competências mais específicas ou técnicas e 

depois cá dentro são sempre imbuídas das competências da grande macro-função que é a 

consultoria. Mesmo que não exerçam essa profissão, acabam por ser sempre imbuídas nessa 

formação para terem um bocado a ideia do que é que o grosso da empresa anda a fazer e do 

que é o negócio. A ideia é essa. 

Portanto, o que eu vou falar a seguir em termos de formação é desta função, deste grupo 

funcional de consultoria porque o outro é pontual. Portanto, basicamente, o que é que nós 

estamos a fazer hoje em dia? Nós temos em termos de sistema, eu diria de coluna dorsal de 

aprendizagem e formação porque são exactamente as duas coisas, temos um sistema, um 

plano, um currículo de formação, como se fosse uma universidade por catálogo, onde as 

pessoas vão crescendo indo buscar aquelas formações ou aquelas aprendizagens, sendo que 

depois, no nosso mapeamento de competências, para esta progressão na carreira de 

consultor as pessoas sabem que para fazer determinados pulos de carreira, para além de 

alguns aspectos qualitativos, que são medidos em função do desempenho, do mérito e dos 

resultados, têm também que ter requisitos de cumprimentos daquele plano de formação 

para poder ascender às posições seguintes, de complexidade e de funções.  

Nós chamamos a essa universidade por catálogo – a Consulting Campus, é o projecto de 

formação, um plano de formação, só ainda da Novabase Consulting e que começa por ter um 

módulo inicial para toda a gente - seja qual for o nível  de carreira para que venha ou a área 

funcional para que venha que nós chamamos – nós temos tudo em inglês por causa de 

fazermos… já temos  muitos projectos internacionais e daí que tenhamos optado por fazer 

tudo em inglês para avançarmos para esses projectos internacionais e é mais fácil depois 

fazer a expansão disto, que é um Wellcome induction ou integration, se quiser. No fundo é 

uma sessão ou uma fase de acolhimento e uma fase de imersão cultural. A empresa tem 

definidos os seus valores a sua missão, esses estão integrados no tal mapeamento de 

competências e portanto as pessoas têm um dia, um quick-start numa fase inicial de 

acolhimento e depois a partir daí entram num processo de e-learning durante um mês, 

portanto é uma aprendizagem dos valores da empresa, do que é que faz cada área, aliás que 

lhe falei agora estão incluídos no e-learning, através de sistemas interactivos etc. que vão 

sendo depois sempre desenvolvidos.  

No final desse mês tem uma sessão com ou o CEO da Consulting ou um partner, uma pessoa 

top top managment da empresa: essa sessão é uma sessão tipo um banho emocional. Não 
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tem nada a ver nem com o explicar a empresa nem com os organogramas nem os valores, 

já não é nada disso porque isso foi feito durante o e-learning; que tem assessments, tem 

avaliações permanentes, tem perguntas que vão saindo para acompanhar e é mais como 

contar uma história. É mais o “porque é que eu estou aqui?”, “estive aí onde vocês estão e 

como é que eu cheguei aqui?”, “quais é que eu acho que são os factores de sucesso?” – essa 

é uma das vertentes que é tipo o look-up dos americanos ou seja o modelo “como é que 

aquela pessoa chegou até aqui” ou o que é que aquela pessoa acha importante” ou então 

uma outra vertente que é: pegar nos valores da empresa e contar pequenas histórias que 

ilustrem esses valores. Porque contar valores no papel é muito fácil, depois vive-los é que já 

é um passo diferente. Aliás os valores devem vir por indução, devem vir da vivência para o 

papel e não o contrário – às vezes não há tempo para isso, às vezes quer-se fazer com que a 

vivência seja diferentes, mete-se primeiro no papel e depois faz-se uma série de actividades 

nesse sentido. Uma delas é precisamente estas pessoas que – normalmente quando nós 

chegamos a uma empresa são um bocado o nosso objectivo final de carreira “um dia eu hei-

de estar ali”, a contar-nos uma história sobre estes valores, uma história, um episódio que 

ilustre, uma anedota, uma coisa que depois as pessoas nunca mais se esquecem do que 

aquilo quer dizer.  

Depois, passada esta fase… 

AB- Que dura quanto tempo? 

DRH/ATM - Um mês, esta fase é um mês. 

AB- Mas não é sempre em sala? 

DRH/ATM - Não, não, isto é e-learning. Não é presencial. Portanto tem quick-start que é sala 

que é quase como assina o contrato, explicam-lhe onde é o refeitório, aquelas coisas do dia 

a dia, é muito logístico, e depois a partir daí entra num mês em que está apreender a 

empresa, o organograma, os valores, as competências, os sistemas que nós temos, o que é 

que valorizamos, o que é isso da meritocracia, como é que se progride de carreira dentro da 

Novabase e isso é tudo em e-learning. 

AB- E recorrem a audioconferência, ou… 

DRH/ATM - Não, quase toda a gente tem computadores ou tem mesmo portáteis ou então 

tem salas onde tem acesso. E depois as pessoas recebem e-mails nas suas contas de e-mail 

para fazer tipo assessments. Aquilo está disponível e está sempre a ser acrescentado e 

revisto e actualizado. E a partir do momento em que as pessoas entram nesse sistema aquilo 

tem uma aplicação que gere o e-learning. Ou seja vai fazendo, criando teasers, vai fazendo 

avaliações para não ser um período em que as pessoas tanto podem lá estar como podem 

não ir.  
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No final, quando vão à tal sessão que é mais ou menos - varia entre 1 mês e 2 meses, de 

mês a mês e meio a gente faz uma sessão dessas e apanha todas as pessoas que entretanto 

tenham entrado – com o tal partner ou com o CEO, normalmente aquilo que é feito é que 

nesse dia é feito o questionário de validação do processo de acolhimento e nesse dia 

também são entregues as pontuações que as pessoas foram obtendo em termos das 

formações de e-learning. Portanto, não é presencial e por isso precisa de ser controlada que 

de facto as pessoas vão buscar aquela informação. É evidente que as pessoas umas vão 

buscar mais informação, outras vão buscar menos e a aplicação regista todos os movimentos 

que as pessoas fizeram. Isso permite-nos ver quais os conteúdos que suscitaram mais 

interesse, que tipo de pedagogias em termos de e-learning e o que é que tem mais sucesso 

e o que é que as pessoas vão procurar mais, e, portanto, isso, no fundo, permite sempre que 

a actualização seja feita em função disso. E por outro lado, perceber porque é que as 

pessoas não vão buscar tudo, o que mais tarde pode dar origem a um mal-estar ou porque a 

pessoa não percebeu aquilo, nunca ninguém percebeu como é que aquilo funciona. 

Passada essa fase que todos passam, seja qual for o nível de carreira, e o nível de 

senhoridade com que venham para a Novabase todos os que entram para a Novabase. Eu 

diria que este é o ano zero da universidade, o grau zero e depois entramos então no 

currícula de “como se tornar um consultor” e aí temos três áreas de formação, três grandes 

threads, três grandes linhas de formação em que tem: uma a área técnica. Ou seja, as 

pessoas podem vir da universidade de uma área técnica, de um curso de gestão de 

informática, podem vir do técnico ou de uma área qualquer e têm algumas competências 

técnicas que adquiriram na sua formação académica mas, normalmente em regra, os nossos 

colaboradores são mais de 90% licenciados, com uma percentagem também elevada de 

MBA, portanto, estas pessoas normalmente vêm com as competências técnicas mas depois 

cá dentro nós temos as aplicações – como pode ver nessa brochura, as aplicações específicas 

e às vezes é necessário desenvolver ainda características técnicas ou complementar ainda 

tecnicamente.  

Esta área de formação técnica é uma área que está a cargo de cada um dos negócios. 

Porque nesse aí não tem que haver uma motivação, uma facilitação central da Gestão de 

Talento, para que as pessoas o façam, porque aquilo é tão necessário ao negócio que aquilo 

acontece quase por decreto, e não é preciso fazer mais nada. A única coisa que nós temos 

aqui ao nível central é a informação. Ou seja, o processo está completamente 

descentralizado na execução e depois só centralizamos os registos de formação. Para efeitos 

de registos de formação, CV`s (?), até de certificações técnicas porque muitas vezes estas 

pessoas têm que ter para trabalhar em certas parcerias e áreas. Essa área está entregue ao 

negócio. Só centraliza informação. 

Por outro lado, temos outras duas áreas. Temos aquilo a que chamamos os soft-skills - não 

fomos nós que inventámos, não é?, aliás, os soft and management skills, juntamos aqui os 

dois, porque às vezes é difícil distinguir, e temos uma outra área que é a Novabase way, ou 

se quiser chamar o induction ou imersão cultural, ou seja, existe formação no mercado de 
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gestão de projectos, todas as consultoras têm gestão de projectos, aliás, todos nós gerimos 

projectos nem que seja “o que é o jantar logo à noite?”… Há procedimentos gerais de gestão 

de projectos, há muita formação disponível no mercado de gestão de projectos – aliás, hoje 

em dia até há algumas pós- graduações em algumas universidades, só que depois, de 

acordo com uma série de parâmetros, nomeadamente com os tais valores da empresa e as 

tais competências que a empresa valoriza no seu seio, esta gestão de projectos tem 

características que são próprias, tipo gestão de âmbito, gestão de risco, que são próprias da 

gestão de projectos mas depois tem características que são nossas, da forma como nós 

queremos gerir os projectos. E tem características próprias ao nível dos valores e dos macro- 

ideias sobre gestão de projectos, mas também ao nível de procedimentos, aplicações, 

quando é que se manda o projecto e quando é que tem de estar aberto e fechado e quando 

é que vai ara a financeira, todo isso. 

Ora essa é uma das áreas em que nós temos formação em enterprise program management, 

com vários níveis, aliás, quase todos os cursos depois têm uma estrutura que é assim: o 

fundamentals, o intermediate, e advanced. Normalmente na carreira de consultoria toda a 

gente faz o fundamentals de todas as áreas soft and management skills e Novabase way, o 

intermediate já são as pessoas que passam daqueles níveis básicos da função de consultant 

e começam a evoluir, ou seja, já são pessoas em que nós apostamos com uma certa 

perenidade dentro da empresa, pessoas que já adquiriam algum know-how. E depois o 

advanced são especializações, naquela área. Especializações mais na área comercial ou mais 

em comunicação. Imagine, por exemplo, nas técnicas de apresentação, que é uma das áreas 

das soft skills, se houver pessoas dentro da empresa que trabalhem muito com media e são 

pouquíssimas, são os porta-vozes, esses podem ter uma especialização em delivering, em 

técnicas de apresentação que seja a especialização que seja comunicar com media, porque é 

diferente de comunicar com audiências. 

E portanto, temos o tal Novabase way onde temos o … (?) e hoje isso é evolutivo. Às vezes 

aparecem uns cursos e desaparecem outros consoante as necessidades de formação que são 

identificadas no processo anual de avaliação de desempenho. A partir desses gap`s – este 

ano, o que é que nós temos? Este ano que é o projecto 2006/ 2007 que está estável, temos 

uma área de avaliação de enterprise project management, portanto de gestão de projectos, 

depois temos uma área de talent development, ou seja, nós temos modelos de 

competências, modelos de avaliação de desempenho, modelos de pagamento, de 

remuneração variável por mérito - e esses exigem resultados, e esses modelos têm que ser 

treinados, as pessoas têm que ser formadas e informadas nesses modelos, têm dificuldades 

nas características, por exemplo, de comunicação, como é que dão notícias mais 

complicadas, como é que tornam uma notícia complicada num factor de sucesso, etc, 

portanto, é uma Novabase way ou o induction porquê? Porque apesar de serem modelos de 

gestão de RH, e de gestão de desenvolvimento e de formação, são modelos que, é uma 

formação que é dada com base nos nossos próprios modelos. Não inventámos a roda mas, 

temos os nossos próprios modelos. E portanto é um talent development com os modelos da 

Novabase way. Depois temos, esses são os dois da Novabase way.  
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Depois temos aqui uma área de soft skills, também está um bocadinho misturada aqui no 

meio, que é tudo o que é consulting skills, ou seja, consulting expertise, que é, “como é que 

as pessoas se tornam consultores?”, “quais são as áreas que um consultor tem de 

dominar?”, “como é que se gere um projecto?”, “como é que gere o cliente?”, “como é que 

gere a mudança?”, há aqui uma série de factores, em que nós temos o tal fundamentals, a 

que nós chamamos, para efeitos externos, as academias ou a Academy, que é um processo 

que começa com o recrutamento nas universidades, as pessoas vêm para a Novabase, e 

estão duas semanas em formação geral e a seguir ainda estão num formação técnica e 

depois começam a se integrados nas áreas de trabalho. O processo de recrutamento, 

normalmente, termina um ano depois das pessoas cá estarem, é quase um estágio interno, 

porque é altamente selectivo e as pessoas chegam a uma dada altura, nós neste momento 

estamos com cerca de 10% de saídas deste processo que se iniciou em Maio. Portanto, nós 

estamos em Novembro e, em 6 meses, temos um bocadinho menos de 10% de saídas, o que 

é perfeitamente normal, saudável e desejável porque é para isso que é feito. E calculamos 

que num ano possamos ter à volta de 10% de saídas. Portanto as pessoas vão sendo 

seleccionadas já num certo patamar, nomeadamente em termos de origem… bem, são 

seleccionadas primeiro em termos de competências técnicas que os cursos dão ou não dão e 

há áreas que são um bocadinho mais fáceis de escolher se dão ou não, por outro lado, ao 

nível das universidades de origem, porque normalmente são conhecidas as metodologias de 

estudo e os níveis que as pessoas atingem, médias de estudo, e até um bocado a tipologia 

cá dentro que deu melhor resultado, por origem universitária. Não quer dizer que às vezes 

deva seguir-se sempre esse padrão e não mudar mas, pronto, há ali uma margem de 

sucesso garantido, se quisermos.  

Portanto, a partir de certa altura as pessoas entram neste eixo que é consulting expertise, 

fazem Fundamentals, que é a tal academia depois fazem mais tarde um intermediate 

consulting skills, tipicamente quando chegam ao nível de senior consultant – estamos a falar 

numa pessoa que terá aqui 3 a 5 anos de empresa, volta a fazer o intermediate consultant 

skills, e depois temos o advanced consultant skills. Portanto, há um módulo que é mesmo … 

critical process workshop ou uma coisa qualquer assim do estilo, que é um módulo mais 

generalizado, e depois tem coisas comerciais, comunicação tem uma série de áreas que 

podem especializar já nesta fase. E portanto esse é o consulting expertise. 

Depois ainda nas soft skills temos uma área para nós muito importante que é a área do 

delivey presentations que é como é que a pessoa estrutura uma apresentação, os 

consultores vivem de fazer propostas, grande parte do nosso trabalho é fazer propostas, é 

mais, as propostas tomam-nos muito tempo e é tempo, em regra, não pago pelo cliente. 

Mas o que é certo é que aquilo para depois ter alguma percentagem de sucesso e vir a ser 

pago de alguma forma em feed-back, tem que ter uma grande qualidade em termos de 

proposta não só do conteúdo mas também da forma. E portanto neste delivery presentations 

há uma parte que é uma estrutura mental de como é que se apresenta uma proposta, depois 

como é que se apresenta em termos físicos, digamos, em termos de comportamento físico, 
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postura, etc, e finalmente, como é que se gere debates, audiências difíceis, como é que as 

pessoas conseguem facilitar diálogos e facilitar a discussão da proposta. 

E portanto, nós neste momento estamos com um módulo que é o intermediate delivery 

presentations porque nesta tal academia, estamos já a por uma abordagem ao nível das 

técnicas de apresentação, a pôr muitas coisas e daquelas coisas mais básicas, e portanto 

estamos a por o intermediate que vai correndo todos os níveis da organização. 

Já agora, eu tinha dito que este Novabase way, o tal acolhimento é para todos, esta área de 

gestão de projectos normalmente é para a camada média que são os managers ou os senior 

consultant, e depois para alguns grupos alvo, por exemplo gestão de equipas, só começa a 

partir dos grupos alvo em que tipicamente existem equipas para gerir ou para avaliar. 

Pessoas que já têm poder sobre outras e responsabilidade. Já agora, não é? Têm poder mas 

também têm responsabilidade. E portanto estas formações são cruzadas com a matriz de 

competências. Não se faz toda a formação para toda a gente, esta formação foi identificada 

como sendo prioritária, em função do quê? Dos gaps, das falhas no atingir das competências 

na avaliação de desempenho e depois varia consoante os grupos-alvo, está bom? 

AB- Cumpre-se um plano na gestão de carreira da pessoa… 

DRH/ATM – Exactamente… 

AB- Que é feita por esta área que referiu que é a Gestão de Talento… 

DRH/ATM – Pela Gestão de Talento, exactamente. Algumas empresas chamam-lhe o 

Desenvolvimento … 

AB- Mas que está integrada na Direcção de Recursos Humanos? 

DRH/ATM – Não, nós temos uma estrutura, por enquanto, Nós temos uma estrutura central 

de serviços partilhados que faz serviços a todas as empresas Novabase e que tem entre os 

serviços partilhados, por exemplo, financeiro, fiscal, etc., tem a parte de recursos humanos 

em tudo o que é a gestão administrativa, a gestão salarial e a gestão de benefícios, tipo o 

seguro de saúde, tipicamente, a frota de empresa que a empresa põe ao dispor dos 

colaboradores. E portanto esta área não tem Desenvolvimento. É aquela função de RH mais 

administrativa e salarial e logística. As 3 coisas. E depois cada área de negócio, a Consulting, 

a Engineering Solutions que tem a Infrastuctures e a área dos Mobility Solutions a TV digital 

etc. têm, ou não, consoante a sua dimensão e até o seu estádio de desenvolvimento, uma 

área de Gestão de Talento, ou seja… 

AB- Cada uma delas… 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\Apendice_4\ulsd060995_td_Apendice_4_6_Novabase.doc 11

DRH/ATM -  Exactamente. Supostamente, a área de Gestão de Talento ou Desenvolvimento, 

é autónoma em cada uma das áreas de negócio. Até porque há necessidades diferentes, têm 

estágios de desenvolvimento diferentes. 

AB- E em cada uma dessas áreas, qual é, aproximadamente, o número de pessoas? 

DRH/ATM -  Em números muito gerais nós temos cerca de 1100 pessoas talvez hoje em dia 

na consultoria, temos, eu diria talvez, não chega a 200, 170 na Engenharia e depois no 

resto. Porque depois temos na outra, pessoas próprias talvez tenhamos no máximo, 100 

pessoas. O que é que acontece? É que isto depois nós temos uma série de parcerias, 

nomeadamente ao nível da TV Digital, temos uma parceria quase fiifty fifty com uma 

empresa alemã que é a TechnoTrend, portanto temos profissionais na Alemanha, temos aqui 

na Consulting uma Novabase Espanha que já tem cento e tal pessoas também. E portanto eu 

não estou aqui a incluir estas pessoas todas porque isto depois funciona…  

Portanto a gestão de talento onde está mais desenvolvida e mais avançada por diversas 

razões, é na área da Novabase Consulting. Primeiro, pela dimensão, segundo, pelo tipo de 

especialização funcional, o tipo de carreira que aqui têm - porque nas outras áreas têm 

muito o desenvolvimento feito com parceiros, etc., têm uma característica enquanto grupo 

funcional muito diferente da Consulting, e por isso aqui era mais premente fazer este 

desenvolvimento das pessoas. Agora, estas áreas estão todas a vir muito beber daqui e é 

isso que nós estamos a fazer, é um bocado a potenciar as aprendizagens, os conhecimentos, 

prestando, não é vendendo, é prestando produtos e serviços e partilhando produtos e 

serviços que nós no fundo desenvolvemos aqui mas em sintonia com as necessidades 

próprias de cada um dos negócios, que são completamente diferentes. 

AB- A Divisão Training existe ainda? É que eu li… 

DRH/ATM -  Não, não. Houve uma altura que tinha. 

AB- Tinha curiosidade em saber se se destinava aos clientes ou aos próprios 

colaboradores… 

DRH/ATM -  Nós temos uma área que está aqui nos catálogos que é a SAP- que é a área de 

e-learning, e que tendo projectos - é uma área de recursos humanos, gestão de recursos 

humanos em termos de processamento salarial, é gestão de recursos humanos mesmo 

desenvolvimento, é performance, desempenho, prémios, remunerações variáveis, etc. tem a 

área de gestão da formação e tem a área do e-learning. O que é que eles são? São 

especialistas em consultoria desses sistemas, via aplicações. Portanto eles encontram 

soluções para os clientes via aplicação. E também a nós vendem-nos esses produtos ou 

desenvolvemos com eles, quando nós próprios, internamente, precisamos desse tipo de 

produtos, nomeadamente para o e-learning. 
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E já houve uma altura em que nós tínhamos de facto, uma área de Training que se chamava, 

salvo o erro, o Mentor IT (?) que era uma área especializada em consutoria de formação mas 

que nós descontinuámos. 

AB- Bem está a dar-nos muita informação, mas gostaria de lhe colocar uma última 

questão que é: qual é a sua opinião, como especialista sobre as tendências em 

formação. No fundo, é como é que perspectiva a formação e o desenvolvimento das 

pessoas nas empresas, daqui a 20 anos… 

DRH/ATM -  Eu daqui a 20 anos não sei… Há 20 anos comecei eu… olhe, eu acho que hoje 

em dia há uma coisa muito importante. Houve uma época, até muito anterior a mim que as 

pessoas tiravam cursos - e não era no século XIII, já não era bem assim e não era por 

cultura geral nem por conhecimento e informação, e que tinham uma mais valia a vida toda, 

era aqueles cursos clássicos da engenharia, direito a economia. Aquilo valia para a vida toda. 

Só os médicos é que tinham de continuar a estudar. Os outros, não. Isto tem que ver muito 

com a formação contínua e com o tipo de conteúdos e objectivos da formação. E isso estava 

muito ligado ao tipo de formação que se fazia naquela altura. Ou seja, era muito menos 

porque aqueles cursos depois tinham uma validade muito maior. A realidade não era a que é 

hoje. Depois houve uma época e nessa altura já eu estava a trabalhar, em que se começou a 

falar muito que as universidades tinham que formar para as empresas e para as pessoas 

aprenderem a trabalhar. E eu, na altura, aquilo fazia-me imensa confusão. Eu tirei o curso 

de Direito. A minha raiz universitária é o Direito e fazia-me imensa confusão porque eu 

apesar de várias vezes estar para sair da universidade, só não sabia para quê – e então o 

meu pai dizia-me “não sai enquanto não souber o que vai fazer”; Se sair para fazer outra 

coisa qualquer, óptimo, enquanto não souber, não sai. Portanto eu acabei por acabar aquilo, 

- já agora!, e lembro-me que o meu sentimento quando acabei aquele curso “e agora o que 

é que eu faço com isto?”. E há uma coisa que se a universidade ensinar para as pessoas 

trabalharem nas empresas, não vai ensinar aquilo que a minha me ensinou, que é: a pensar. 

A reunir informação e encontrar soluções no meio de uma miríade de informação que nós 

temos. Portanto é a epistemologia da aprendizagem, o saber estudar, o saber ir buscar a 

informação, o saber organizar essa informação e o saber tomar decisões com aquilo, não é?; 

ter opiniões com aquilo, é uma coisa que se as universidades começarem a formar as 

pessoas em áreas técnicas, matam isso. E o que é que acontece? Houve uma altura que as 

universidades começaram a formar em áreas técnicas, nomeadamente o curso que é as 

Técnicas de Recursos Humanos e eu às vezes apanho aqui uma pessoas formadas em Gestão 

de Recursos Humanos que como é óbvio, não é?, deram o modelo de avaliação de mérito -  

que era o modelo do Professor que tinha trazido não sei de onde e que chegam cá e aquilo 

não serve para nada. Ainda por cima, tem um problema grave. É que o modelo para aquelas 

pessoas passa a ser tudo e as pessoas não foram ensinadas a perceber o que é que está por 

trás daqueles modelos, a perceber, por exemplo, na Psicologia, quais são as motivações, 

quais são as pirâmides, como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas reagem, 

para poderem depois fazer evoluções daquele modelo ou de outro qualquer. Portanto eu 

acho que houve aqui uma época grave que surgiram imensos cursos e que na formação 
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também se fazia isso. Era preciso muita formação de técnicas e dessas formações fantásticas 

que não servem para nada hoje. 

Hoje em dia, e eu acho que essa é a tendência do futuro, quando nós estamos a formar 

pessoas nas empresas temos que pensar que não estamos a formar pessoas para aquela 

empresa ou função. Nós estamos a formar ou a ajudar seres adultos e humanos e 

profissionais a serem empregáveis em qualquer parte do mundo, em qualquer empresa 

daquele ramos de especialidade, sim senhor, ou até de outros, temos muito a dar skills ou 

aptidões que são aptidões humanas, não são aptidões empresariais, nem são aptidões 

intelectuais. São aptidões humanas. Por isso é que hoje em dia, quando se fazem certos 

tipos de formação, apanham-se muitas vezes as pessoas a aperceberem-se que utilizam 

aquilo quando estão com os amigos, com a família, depois trazem da família para a empresa, 

portanto este mix – nós, hoje em dia, não temos tempo para sermos profissionais e para 

sermos nós próprios e depois para sermos pais ou mães ou para sermos sei lá o quê, não dá 

tempo porque depois a gente não tem horas do dia para ser tudo isso. Portanto, a melhor 

maneira é ser só um e aplicar as mesmas aptidões às áreas todas que nós no nosso dia a dia 

temos que utilizar. Para isso não pode formar nem em técnicas não pode. Ou seja, pode 

pontualmente, mas, não é aí que está o grosso do desenvolvimento, não pode formar com 

base em conceptualizações, investigação & desenvolvimento no geral, no geral das pessoas 

que estão dentro das empresas. Depois há sempre um número de gente, esperemos, que em 

Portugal cada vez haja mais, onde isso é de incentivar fortemente, portanto, tudo aquilo que 

ensine as pessoas a sentirem-se melhor com elas próprias, não é a serem melhores porque 

isso não existe, mas a sentirem-se melhor com elas próprias e a utilizarem-se melhor a si 

próprias nas suas diversas áreas de intervenção ao longo do seu dia a dia, é a formação do 

futuro, claramente. 

AB- Mesmo uma última questão: recorrem a formação financiada e àqueles 

programas que existem como o Prime… 

DRH/ATM -  Nós, este ano, como começámos o nosso plano de formação muito em cima do 

acontecimento, já estávamos fora do prazo para concorrer aos fundos, mas, este ano, de 

2007, vamos apresentar, já temos o orçamento todo preparado, não há razão nenhuma, a 

formação é efectiva, temos os melhores formadores ao nível do país, a empresa está em 

grande crescimento, portanto, pode e deve fazê-lo, a ver se os fundos são bem utilizados 

(risos)… 

AB- Portanto, recorrem a empresas externas de formação… 

DRH/ATM -  Muito 

AB- Para esses conteúdos, comportamentais e técnicos… 

DRH/ATM -  Exactamente, muito, muito. Nós temos um misto, desde o e-learning, que ainda 

é uma parte muito pequenina da nossa formação, até aos formadores internos mas que são 
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certificados. Quando é o caso dos técnicos, são certificados pelos parceiros ou pelas técnicas 

que monitoram ou então certificados em formação de formadores em geral quando fazem 

formação comportamental ou Novabase way ou a área de induction que é feita por colegas 

internos que têm as suas funções normais de consultoria nas áreas de negócio e depois têm 

um x tempo por ano em que fazem aquela formação, e recorremos muito em tudo o que são 

áreas de soft skills e management, a externos. Fazemos parcerias, desenvolvemos os 

conteúdos de formação em parceria com estas empresas externas, mas, são externos 

mesmo. São áreas onde há até um trazer e levar de outras empresas, de outras 

experiências; investigação, temos alguns formadores que trabalham connosco nas empresas 

e são Professores universitários e continuam a fazer investigação e desenvolvimento, e 

portanto aqui há uma riqueza que, se nós metendo as pessoas cá dentro, perdíamos o 

contacto. E portanto, fazemos as três vertentes. E eu pessoalmente acredito que esse misto 

dá melhor resultado. 

AB- Muito bem, muito obrigada. 
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3. Relatório da entrevista 

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

com uma vasta abrangência em matérias de formação e desenvolvimento de recursos 

humanos altamente especializados. Muitos dos temas abordados careciam ainda de um 

aprofundamento, tal como a organização da formação de integração e o papel de tutores ou 

coaches e, alguns outros ficaram por abordar, tais como a formação que é dada por 

fornecedores e no exterior, a questão da avaliação, ou a relação da empresa com as 

universidades e/ ou unidades de investigação.  

Trata-se de uma empresa que possui planos de desenvolvimento para a carreira de consultor 

e existe para além de um catálogo de formação, uma descentralização em termos de uma 

parte da formação. Todo o processo de planeamento, organização e execução da formação 

técnica é organizado ao nível das próprias áreas de trabalho. Este tema carecia de um maior 

aprofundamento para perceber o nível de participação e envolvimento das chefias e equipa, 

e ainda alguns aspectos da organização dos planos, da elaboração dos conteúdos e do 

próprio processo de execução. 

Ao ser uma empresa que desenvolve ela própria soluções - produtos e serviços para os 

clientes que abrangem as mais variadas áreas de mercado, também na área do 

desenvolvimento dos RH, acaba por ser ela própria em cada um dos negócios, uma 

beneficiária e utilizadora de soluções concebidas de acordo com as necessidades de cada 

negócio. Exemplo disso é que a empresa possui numa das suas áreas de negócio, uma 

equipa com vários anos de experiência no desenvolvimento das pessoas nas organizações, 

através de sistemas de e-learning. De facto, esta metodologia constitui um dos recursos de 

formação na empresa.  

Nesta entrevista foram detalhados os níveis de formação que se podem conseguir, a par do 

desenvolvimento da carreira de consultor. Os cursos e as áreas de formação foram 

apresentados com algum detalhe quanto a objectivos e metodologias.  

Muitos dos cursos a que as pessoas na empresa têm acesso vão para além do meramente 

técnico ou específico da função. Certamente que também por via da própria função - que 

requer profissionais com uma grande capacidade de adaptação a novas situações, a dominar 

a relação com clientes sempre diferentes ou a capacidade de formalizar necessidades dos 

clientes e de transformar essas necessidades em propostas e soluções efectivas em várias 

áreas e sectores de actividade, as pessoas são treinadas para desenvolver um conjunto de 

habilidades e competências que são gerais, como a níveis comportamentais da comunicação 

e imagem ou da gestão. Como refere a DRH, “a proposta tem que ter uma grande qualidade não só do 

conteúdo mas também da forma”. 

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

usual a empresa falar de aprendizagem, competências e desenvolvimento. 
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Apesar de se tratar de uma empresa nacional, tem já uma relevância em termos de actuação 

e de projectos a nível internacional. As especificidades ligadas ao próprio sector e actividade, 

e o facto de a empresa se mover em mercados internacionais justificarão que toda a 

formação seja tratada em inglês, e que seja usada uma linguagem e conceitos também 

nesse idioma.  

Não existe propriamente um departamento de formação com tal designação como o termo 

formação nunca aparece na documentação e informação disponibilizada pela empresa. Em 

cada empresa do grupo existe uma área de Gestão do Talento ou gestão das pessoas. No 

entanto, muitas actividades de formação/ aprendizagem decorrem sob a inteira 

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

direcção de RH é mais o de aglutinar os dados e os resultados.  

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

de investigação, muitas dessas questões, não previamente definidas (como sejam as ligadas 

ao próprio sistema educativo e formação inicial dos quadros e, à relação universidade/ 

empresa). 

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 utilização de vivências e de histórias contadas por profissionais mais antigos e gestores 

no sentido de contarem o seu próprio percurso na organização, a novos elementos como 

forma de, através do seu testemunho, estimularem a motivação e o desenvolvimento; 

- O facto de existirem requisitos de cumprimento de planos de formação para poder 

ascender a posições seguintes, de complexidade e de funções; 

- O facto de a empresa partir de um patamar elevado de competências permite-lhe ascender 

a um desenvolvimento integrado (“muitos projectos internacionais e daí que tenhamos optado por fazer tudo 

em inglês para avançarmos para esses projectos internacionais e é mais fácil depois fazer a expansão disto”), por 

oposição a empresas do sector da indústria em que, pelas limitações dos níveis de 

competências das pessoas, fica limitada a capacidade de desenvolvimento a vários níveis; 

- Um plano de formação e desenvolvimento definido a par de toda a carreira profissional. Na 

empresa, a pessoa vai atingindo níveis de desempenho a par de todo um programa de 

formação que é vasto e em termos de metodologias pode incluir o e-learning, o posto de 

trabalho, a sala com formadores internos ou com formadores externos; 

- O e-learning como ferramenta que estimula a auto-aprendizagem (“não é presencial e por isso 

precisa de ser controlada que de facto as pessoas vão buscar aquela informação. É evidente que as pessoas umas vão 

buscar mais informação, outras vão buscar menos”); 
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- O estabelecimento de parcerias entre as empresas e os fornecedores externos para a 

organização dos conteúdos da formação (“recorremos muito em tudo o que são áreas de soft skills e 

management, a externos. Fazemos parcerias, desenvolvemos os conteúdos de formação em parceria com estas 

empresas externas”); 

- Para além da formação meramente técnica ligada à função, a empresa promove o 

desenvolvimento alargado das pessoas, para as actividades que efectivamente desenvolvem: 

competências de comunicação e de gestão de projectos para consultores; formação em 

gestão de equipas para os seniores que gerem equipas; 

- Quanto à formação universitária de jovens e a sua relação com as empresas: deve a 

universidade formar para as empresas e para o mercado de trabalho? Na opinião da DRH, a 

universidade deve em primeiro lugar, ensinar a pensar e “a reunir informação e encontrar soluções no 

meio de uma miríade de informação que nós temos. Portanto é a epistemologia da aprendizagem, o saber estudar, o 

saber ir buscar a informação, o saber organizar essa informação e o saber tomar decisões com aquilo, não é?; ter 

opiniões com aquilo, é uma coisa que se as universidades começarem a formar as pessoas em áreas técnicas, matam 

isso”; 

- Existência de uma área de Gestão de Talento ou Desenvolvimento que se encarrega de 

todas as questões de formação, aprendizagem e desenvolvimento dos RH; 

- As vantagens que existem pelo facto de realizar formação com recurso a empresas e 

especialistas do exterior (“há até um trazer e levar de outras empresas, de outras experiências; investigação, 

temos alguns formadores que trabalham connosco nas empresas e são Professores universitários e continuam a fazer 

investigação e desenvolvimento, e portanto aqui há uma riqueza que, se nós metendo as pessoas cá dentro, perdíamos 

o contacto”); 

- Depois de mapeadas as Soft Skills, são detectados os gaps de competências.  É preciso ver 

que competências o profissional precisa desenvolver?  E em que competências o profissional 

precisa de evoluir?    

- A área de recursos humanos ocupa-se de tudo o que é a gestão administrativa, a gestão 

salarial e a gestão de benefícios, e portanto esta área não tem a área do Desenvolvimento. É 

aquela função de RH mais administrativa e salarial e logística. 

Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados pela DRH, eles incluem:  

- As empresas devem, hoje em dia contribuir para a formação geral das pessoas dando-lhes 

aptidões gerias “não estamos a formar pessoas para aquela empresa ou função. Nós estamos a formar ou a ajudar 

seres adultos e humanos e profissionais a serem empregáveis em qualquer parte do mundo, em qualquer empresa 

daquele ramos de especialidade, sim senhor, ou até de outros, temos muito a dar skills ou aptidões que são aptidões 

humanas”,; 

- A formação tem, no futuro, que atender à conciliação da vida pessoal e da vida profissional, 

pelo que não é através de formações e conteúdos técnicos que se formam as pessoas nas 

aptidões que têm de se aplicar às áreas todas que nós no nosso dia a dia temos que utilizar 

(“tudo aquilo que ensine as pessoas a sentirem-se melhor com elas próprias, não é a serem melhores porque isso não 
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existe, mas a sentirem-se melhor com elas próprias e a utilizarem-se melhor a si próprias nas suas diversas áreas de 

intervenção ao longo do seu dia a dia, é a formação do futuro, claramente”). 

5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 40 minutos, a entrevista à directora de Recursos Humanos da Novabase, 

decorreu com toda a normalidade. Depois de um contacto telefónico solicitando a 

colaboração, através de um membro da Administração foi de imediato garantida a marcação 

da entrevista por parte da DRH. Foi inicialmente proposta uma data por parte da empresa, 

mas, por indisponibilidade da nossa parte, foi depois marcada para 2 semanas depois. A 

entrevista realizou-se nas instalações da própria empresa, em Lisboa.  

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

conteúdos/ tópicos para a entrevista. Posteriormente, a DRH solicitou-nos uma lista de 

questões específicas a serem colocadas nesta empresa em particular, que foram enviadas de 

imediato. Na véspera da entrevista foi efectuado um telefonema para confirmar o horário e o 

local da mesma. 

A entrevista começou por um reforço aos objectivos e baseou-se nas questões previamente 

enviadas e com base na informação acerca da estrutura da empresa. Dada a limitação de 

tempo e também pelo facto de a DRH ter explicado de forma clara todos os conceitos e 

recorrendo a esquemas, as questões colocadas foram limitadas. Alguma informação sobre a 

empresa foi obtida na Internet, quer no site institucional, quer através da consulta de uma 

entrevista que um dos administradores da empresa havia concedido a uma revista5 

disponível na Internet. 

Aquando desta pesquisa e mesmo no site institucional, apenas se encontraram breves e 

gerais referências acerca das questões relacionadas com a política de recursos Humanos em 

geral e de formação em particular. 

Obtida a permissão para gravar a entrevista e usar os dados em contexto académico, 

tentou-se colocar o mínimo de perguntas possível, intervir de forma aberta, e que não 

houvesse uma implicação no conteúdo.  

Muito disponível para colaborar, a DRH facultou-nos algumas publicações (relatório e Contas 

2005 e uma brochura de apresentação da Novabase Consulting) com informação sobre a 

empresa e disponibilizou-se ainda para outros dados que fossem necessários. 

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

seguinte ao da entrevista e, posteriormente enviados à DRH para validar os dados.  

 

                                                 
5
 Paulo Andrez In e-motion, Julho/2002 
 


