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TABAQUEIRA - Empresa Industrial de Tabacos 
 
Nº empregados: 850  
 
Natureza: Multinacional/ Privada 

Sector: Indústria de Tabaco 

Actividade: Produção e comercialização de tabaco 

DRH: Miles Cunningham 
 
Entrevista: 28/11/07 – Das 19h00 às 20h00 
__________________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

Em Dezembro de 1996, a Philip Morris e o Grupo de Jorge de Mello venceram a primeira fase 

do concurso de privatização da Tabaqueira, onde o Estado se desfazia de 65% do capital da 

empresa. 

A Philip Morris Internacional, é assim, hoje, o grupo a que pertence a Tabaqueira SA. Com 

sede em Lausanne, na Suíça, é uma das maiores empresas tabaqueiras do mundo. Fundada 

no século XIX, evoluiu para uma organização de dimensão mundial e, actualmente, emprega 

mais de 60,000 pessoas. 

A Tabaqueira SA, que se situa em Albarraque, é assim uma subsidiária da Philip Morris 

International (PMI) e teve a sua fundação em 1927. Hoje, a empresa é uma das maiores em 

Portugal (53ª Empresa)1 e é um importante empregador local, com cerca de 1000 

empregados. No ano 2004 a empresa promoveu 44,000 horas de formação para o seu 

pessoal e nos escritórios têm um centro de formação técnica. 

 

De acordo com a informação disponibilizada no site2, a empresa emprega, desenvolve e 

retém a mais elevada qualidade dos empregados a fim construir uma organização ágil, que 

ganha. Focalizam-se em fornecer soluções leading-edge em áreas de especialização tais 

como o resourcing, o desenvolvimento do talento e a compensação estratégica. A empresa 

oferece uma formação on going e um desenvolvimento de carreira estruturado.  

Ainda no site, no apartado our employees existe uma vasta informação sobre a diversidade 

de políticas de promoção interna:  

As áreas em que a empresa se sente particularmente forte são os programas de 

desenvolvimento de carreiras, os salários competitivos e o ambiente de trabalho com 

constantes desafios.  

                                                 
1 In Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas 
2 www.philipmoorrisinternational.com 
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De acordo coma informação disponibilizada, o papel da empresa é alimentar um ambiente 

assente nos valores da escuta, partilha e formação. Para o exemplificar, constam no site as 

frases:  

We invest in developing leaders at every level of the organization by building capability 

based on performance management and individual development in order to meet our 

evolving business needs.  

 

Our role is to nurture an environment which values listening, learning, sharing and teaching 

across Philip Morris International. The areas where we feel we are particularly strong are our 

career development programmes, our competitive salaries and benefits, and the challenging 

working environment we provide. This is a company that encourages and celebrates success. 

We believe in continually broadening our employee’s knowledge and skills through hands-on 

experience and by promoting many forms of training. 
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2. Perguntas e respostas 

AB- Posso colocar a primeira questão? É sobre os grupos funcionais que existem e 

para cada um dos grupos, que tipo de práticas de formação existem na empresa? Se 

preferir, pode seguir a lista de perguntas que eu tinha enviado antes… 

DRH/MC- Talvez eu comece por descrever os grupos funcionais que temos aqui e dar-lhe 

uma visão geral do tipo de organização que somos e depois, como trabalhamos. Hoje em dia 

temos cerca de 850 pessoas na Tabaqueira que se situa aqui. É verdade que todos os grupos 

funcionais, são desde operários que trabalham na fábrica do outro lado da rua, Marketing e 

Vendas, Serviços de Informação, Serviços de Tecnologia, o grupo Financeiro, os Recursos 

Humanos, o Departamento Jurídico, os Assuntos Corporativos (Corporate Affairs). Estes são 

os grupos que compõem a organização. E, obviamente, está organizada hierarquicamente 

baseada na estrutura dependendo do tamanho do negócio e da organização e a maior parte 

é marketing e vendas e operações. 

Então o que é que pretende exactamente saber? 

AB- Por exemplo, para os operários, que tipo de práticas de formação – cursos, apenas 

cursos ou outras práticas que promovam a aprendizagem? Por exemplo, através de 

comunicação, informação ou, actividades de aprendizagem em geral… 

DRH/MC- A pedra angular para o desenvolvimento de qualquer pessoa na Tabaqueira, é que  

tecnicamente tem que ser competente no desempenho das suas funções e, no caso das 

operações, um operador é responsável por operar com equipamento importante – 

maquinaria, etc. Nós temos um grupo de formação técnica – um departamento de formação 

técnica que tem a responsabilidade funcional de segurar novas pessoas que vêm para a 

organização ou pessoas que se movem de um tipo de equipamento para outro, farão parte 

da formação técnica formal, se quiser, cursos de formação standard que duram de 1  a 6 

semanas, dependendo da complexidade do equipamento que irão utilizar, onde nós fazemos 

a formação. Formação que então se traduz no devolver o conhecimento à fábrica, para ser 

aplicada na produção e tem um coach ou um supervisor que revê o que faz, como faz, e revê 

novamente os conhecimentos técnicos. Isto será o mesmo se falarmos de vendas, por 

exemplo, ou área de merchandising, onde tem uma pequena formação técnica de grupo, 

com o papel do supervisor, onde tem coaching e formação técnica no terreno - se existe uma 

relação com  os vendedores, com consumidores, com retalhistas, observa-se nessa 

interacção, o que é que se faz e, recebe-se o feedback e coaching baseado no que tem de se 

atingir. Então, existe uma dimensão funcional, em todas as funções - financeiras, 

operacionais ou outras.  

Além disso, o que temos é algo mais softer, para as capacidades - a capacidade de 

comunicação, de influência, pensamento analítico, ou talvez um grupo que pode ter um 

serviço ao cliente, orientação, em geral, a parte mais comportamental. 
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E numa perspectiva de formação, o que temos é o chamado currículo que nós concebemos 

de forma a melhorar as capacidades dessas áreas. Isto tecnicamente traduz-se numa 

calendarização da formação ao longo do ano, onde as pessoas que necessitam dessas 

capacidades são então identificadas e focadas nisso. 

Depois há uma parte mais complexa que é a formação/ aprendizagem contínua e aí entram 

questões como o coaching, o papel do leader, no sentido de dar feed-back, promover 

oportunidades de aprendizagem. Nesse sentido, temos uma clara filosofia que é, a melhor 

forma de aprender, é pôr as pessoas a agir. A melhor forma que eu tive de aprender foi ter 

de fazer algo diferentes.  

Então nós temos um sistema global que designamos Plano Avançado (“advanced planing”) 

onde identificamos pessoas talentosas e consideramos que são capazes de desenvolver certo 

trabalho. Mas a melhor forma de aprender é fazer o trabalho. Então nós dizemos ok, esta 

pessoa que é hoje um analista financeiro e vemos que daqui a 3 anos será um gestor de 

orçamento. O melhor é conseguir-lhe um lugar que lhe permita aprender como fazê-lo. Essa 

é a melhor forma de aprender. Mudar as pessoas de posto para posto (job to job) e nós 

mudamos frequentemente de posto para posto (Job experience to Job experience), com o 

propósito de aprender. A nossa experiência diz que a melhor maneira de aprender é fazendo 

o trabalho (doing jobs). E é surpreendente como as pessoas o fazem, quando, de repente, 

lhes damos alguma coisa de diferente para fazer e não é teoria mas sim prática.  

AB- Mas com tutores (coachers)?... 

DRH/MC- Uma grande ênfase nas chefias directas (line managers). Certamente para 

identificar, primeiro, quais são as habilidades e, em segundo lugar, para devolver feed-back 

ao pessoal para saberem como estão a fazer, como estão a aprender o que têm de fazer, ou, 

para saber se há conhecimentos técnicos que necessitam de ser aplicados ou, especialmente, 

quando procura saber se eles têm objectivos para o futuro da liderança, quando se 

supervisiona se eles têm competências para fazer isso. Isso só pode ser conseguido dando-

lhes um feed-back honesto, sobre a performance de cada pessoa.  

AB- E qual é o papel que as chefias directas desempenham ao organizar essas 

actividades? Têm apenas as pessoas consigo ou têm um plano… 

DRH/MC- Penso que não somos diferentes das outras empresas. Procuramos o desempenho. 

Agora, a melhor maneira de saber o modo de avançar é medir qual é a performance da 

pessoa. Se eu fico responsável pelas chefias de linha, tenho de aceder – baseando-me no 

sistema da performance (performance system) e, como é que as pessoas fazem melhor os 

trabalhos que lhes distribuímos. Nesse enquadramento, dá-se feed-back, fornece-se 

orientações, ajuda-se a identificar áreas onde eles melhoraram. Nós temos um sistema de 

performance formal cujo acesso é formalizado no início do ano e que se revê ao longo do 

ano, mas há um feed-back on-going, em relação ao como eles fazem, ou rever objectivos ou 
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o que quer que seja. Penso que isto nos possibilita também fazer coaching, partilhar 

experiências, distribuir actividades que ajudem as pessoas a desenvolver-se e depois 

dizemos, ok, o conhecimento tem um papel muito importante nesse sistema; não precisamos 

de nenhuma pessoa dos recursos humanos, ou outra coisa qualquer, apenas precisamos que 

os gestores de linha trabalhem à sua maneira, sabendo o que têm de fazer. 

AB- Mas, qual é a estrutura que tem na direcção de recursos humanos? Que papel têm 

na organização da formação? 

DRH/MC- A maneira como está organizado o departamento de recursos humanos é de ordem 

funcional: temos um grupo que trata dos Subsídios e Indeminizações (Compensation and  

Benefits) – que é sempre interessante para qualquer pessoa, temos um grupo que trata da 

Gestão e Desenvolvimento (Management and Development), que é a formação, 

aprendizagem, desenvolvimento da organização – esse tipo de coisas, instrumentos e 

intervenção - em coisas como avaliação de 360º, ou coisas como instrumentos de coaching, 

intervenções como tipos de indicadores tipo de Myers-Briggs (Myers-Briggs Type Indicator) 

que ajudam os gestores a identificar estilos e abordagens. Estas ferramentas são fornecidas 

pelo grupo de Gestão e Desenvolvimento. Os sistemas de performance também são 

proporcionados por esse grupo bem como a formação técnica e comportamental.  

Depois, o que nós temos é o que chamamos gestores de RH (HR Business Partners), que são 

o interface com os gestores de linha, para trabalhar aquilo a que chamamos HR generalist  

activities. Parte disso é desenvolvimento organizacional – learning-led, parte é compensation-

led, e parte é employee relations-led. Outras partes são simplesmente concepção da 

organização, performance, esse tipo de coisas. 

O grupo de Gestão e Desenvolvimento (Management and Development) trabalha com os 

gestores de RH (HR Business Partners), na identificação de necessidades de formação, na 

revisão da performance da organização, na triagem de necessidades de formação, nas 

necessidades a desenvolver e também essas discussões sobre a performance. É assim que o 

departamento de RH funciona. 

AB- Por exemplo, quanto à  avaliação, como é que fazem a avaliação do impacto da 

aprendizagem? 

DRH/MC- Sim, para ser honesto, creio que isso é das coisas mais difíceis de fazer na 

organização. Eu penso que a formação técnica é muito mais fácil de avaliar. As pessoas 

aprendem e aplicam os conhecimentos, é mais fácil avaliar. O impacto da formação 

comportamental, claro que nós avaliamos imediatamente qual é o valor dos processos 

individuais. O que nós pedimos aos gestores de linha para fazerem e que eles acham muito 

difícil de fazer é que voltem para o local de trabalho e questionem o que é que se aplica. 

Discutir com as pessoas qual é a sua aplicação da aprendizagem pela qual passaram. Os 

gestores de linha acham que isso é muito difícil.  
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A experiência normal seria os bons supervisores ou gestores resumirem a aprendizagem com 

o indivíduo, imediatamente. Penso que eles fazem isso bastante bem. O que eles se 

esforçam muito por conseguir é observar on-going como é que as pessoas aplicam isso, 

verem o melhoramento das suas capacidades. Porque isso não é natural, eu creio que as 

pessoas não acham que isso seja natural. Por isso eu acho que é difícil mas é parte do seu 

papel. Em última análise, eu acho que temos desafios mais difíceis: podemos quantificar em 

termos financeiros? Eu penso que é extremamente difícil e verificamos na organização o que 

fazer … (?) e sentimos, intuitivamente, que é a coisa mais certa a fazer mas é muito difícil 

ser compreendido e a performance dos negócios foi melhorada por causa dessa intervenção.  

AB- Outro assunto é, se trabalham com fundos comunitários … 

DRH/MC- Sim, temos trabalhado estreitamente com o Ministério e está um pouco ligado às  

nossas obrigações em formação e aos nossos investimentos futuros no negócio e nós temos 

estado à procura de subsídios de formação ligados às nossas obrigações que temos de dar 

formação aos nossos empregados de acordo com a legislação em Portugal. Isso permite-nos 

sermos, obviamente, capazes de formar formadores, nos quais investimos fortemente, 

especialmente nos últimos 6 meses, trabalhando, se quiser, a nossa capacidade de formação 

no sentido de podermos fazer formação e tê-la certificada. Sim, temos procurado apoio 

financeiro paralelamente ao que nós, como empresa, investimos. De facto, temos apoio do 

projecto PRIME que anda à volta dos investimentos que necessitamos fazer e também 

daqueles que queremos fazer. A ênfase é garantir que estamos sempre a actualizar a 

estrutura do bolo das bolsas (“cake bursary” ?), na nossa organização como um todo. Isso 

custa muito. Nesse sentido, colocamos no sistema para ser possível registar e monitorizar o 

que disponibilizamos em formação, qual é a contrapartida, esse tipo de coisas. Essa é uma 

parte importante da nossa estratégia de formação. 

AB- E qual é a sua opinião, como especialista, sobre as tendências em formação para o 

futuro? 

DRH/MC- Essa é uma questão interessante! Penso que as tendências têm duas linhas:  

As tendências são garantir a formação, na generalidade, focada nas necessidades reais. Eu 

penso que é o que os gestores de linha esperam, é dizer-lhes que apenas se formam as 

pessoas naquilo que necessitam, para fazer o seu trabalho. Ou, no futuro, para a sua 

performance na organização. Eu penso que é fácil dizer que muitas organizações que 

conhecemos fazem-no mas eu acho que ainda andamos todos à volta da identificação das 

necessidades reais, mais do que das necessidades interessantes ter. E, é na verdade aí que 

se investe o dinheiro. A outra coisa que eu penso que é muito mais … eu penso que os 

gestores de linha estão a tornar-se mais responsáveis pelo desenvolvimento, pelo coaching, 

pelo mentoring, eu penso que essa é uma tendência crescente e isso não é fácil para os 

gestores de linha porque eles acham que a formação é algo para ser fornecido mais do que 

algo que é parte integrante do seu papel. E eles não consideram isso fácil.  
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Eu penso que outra tendência, mas que depende muito da especificidade de cada país, é no 

sentido do e-learning. E o e-learning está a tornar-se mais relevante e é muito mais 

dispendioso mas acho que é menos apelativo para o aprendente. Eu não acho que seja fácil 

para um aprendente dizer “ok, eu tenho o e-learning no meu computador, esta tarde, eu 

devia fazer este e-learning esta tarde”.  

Eu gosto do conceito, creio que os gestores de linha gostam do conceito mas acham-no difícil 

e preferem ser estimulados por alguém em sala do que através da tecnologia. Eu penso que 

essa é a realidade.  

Eu penso ainda que as tendências são fornecer ferramentas para os gestores de linha para 

que eles façam as próprias intervenções e eles não terem centenas de pessoas dos RH à sua 

volta a dizer “eu faço isso por si”. Os gestores de linha necessitam de ser auto-suficientes. E 

eles necessitam das ferramentas, necessitam das capacidades para trabalharem com a sua 

equipa. Eles sentem que precisam de fazer aquela intervenção e têm ferramentas e 

objectivos para o fazerem. E penso que essa é uma tendência. 

AB- E qual é a percentagem de operários? 

DRH/MC- Se olharmos apenas para as operações puras, teremos actualmente, à volta, 

talvez, entre 250 a 300 operadores na zona de produção. Todos eles na nossa organização, 

estão, por assim dizer, altamente capacitados. Nós investimos muito em cada pessoa e as 

capacidades que exigimos estão a um nível elevado. Então investimos muito neles e são a 

maior parte da nossa população. 

AB- Eu li no site institucional, algumas coisas sobre a organização, no site da Philip 

Morris International - e penso que a Tabaqueira é uma subsidiária dessa empresa … 

DRH/MC- Correcto. A filosofia é sempre a mesma. Cada país tem a liberdade para agir 

localmente mas a minha experiência – eu trabalhei em vários países do Mundo na Philip 

Morris, a filosofia é sempre a mesma. Portanto, o que estamos a falar é sobre a melhor 

maneira de aprender, qual é a nossa principal estratégia de aprendizagem, é a mesma quer 

estejamos aqui, na Austrália, na Argentina ou na Alemanha. Os princípios são os mesmos. 

Os sistemas de performance são os mesmos. As ferramentas de aprendizagem para os 

gestores não são idênticas mas, em muitos casos, são muito parecidas. Onde as coisas 

diferem, nalguns países, é que a fábrica não usa a mesma maquinaria que noutras fábricas e 

isso, para a formação, é específico para aquela fábrica. Mas há muitas sinergias e 

comparações que podemos daí retirar uma vez que há maquinaria que é a mesma na 

República Checa ou na Coreia. Assim, há muita partilha que podemos fazer dentro da Philip 

Morris. E é também isso que nós tentamos promover. 

AB- Porque o site tem muita informação interessante acerca da política de RH… 
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DRH/MC- OK, fico contente por me dizer isso… Importa-se que eu lhe faça uma pergunta? – 

o que é que lhe prendeu a atenção e foi interessante sobre nós? Algumas dessas coisas… 

AB- Por exemplo, têm uma formação on-going e fala do papel dos gestores de linha e 

principalmente em actividades informais e não formais e não apenas em cursos 

formais. Essa é uma perspectiva interessante. Investem no desenvolvimento de 

leaders em diversos níveis da organização, pela construção da capacidade baseada na 

performance de gestão e do desenvolvimento individual. Eu creio que a formação não é 

apenas técnica ou específica mas promovem a performance geral do indivíduo e não 

apenas para o trabalho… 

DRH/MC- É verdade… é importante dividir entre, se quiser, o “o quê” e o “como” de modo a 

poder fazer o seu trabalho. Eu penso que é necessário ter uma certa competência técnica 

mas o “como fazer” remete para um lado “soft” comportamental e na verdade eu penso que 

essa é a parte mais difícil para o indivíduo desenvolver. Definitivamente é necessário fazer 

um esforço maior, e leva um período de tempo mais longo, e os bons gestores de linha 

desenvolvem essas coisas muito bem porque estão muito mais conscientes disso. Os 

melhores gestores são aqueles que melhor conseguem ter a sua capacidade de desenvolver 

a parte comportamental “soft”. 

AB- Não sei se tem outros assuntos … 

DRH/MC- Alguma coisa mais que gostaria de saber, terei muito gosto em falar… 

AB- Sim, porque eu não sei se está a ficar tarde para si… 

DRH/MC- Não, não qualquer coisa que queira saber, tenho muito gosto em partilhar consigo. 

Porque eu penso que o mais importante é que estamos todos a aprender e qualquer coisa… 

pensamos que fazemos as coisas certas, mas creio que temos uma aprendizagem constante 

em que tentamos desenvolver os melhores métodos, o melhor pensamento, como é que 

conseguimos gestores de linha com elevado empowerment para desenvolverem as suas 

próprias organizações. É esse o nosso verdadeiro objectivo. Ou seja, se eu tiver um gestor 

de linha auto-suficiente, então, fizemos um bom trabalho. Eu tenho gestores de linha todos 

os dias no meu gabinete a dizer “como é que eu faço isso?”, “como é que eu faço aquilo?”, 

“pode fazer isso por mim?”. Eu fico tanto mais preocupado como pessoa dos RH, porque 

talvez eu me sinta melhor porque sinto que tenho muito trabalho a fazer mas, eu sinto-me 

menos confiante na auto-sustentabilidade da organização.  

Eu penso que a utopia para nós é a organização auto-sustentável, enquanto eu posso ter 

dito “eu sei o que fazer”, eu faço coach, eu desenvolvo, eu meço a performance, eu chamo 

um formador técnico quando preciso, e eu sei o que preciso. E quem tem os gestores de 

linha deve considerá-los. É o geral. 
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AB- Isso é interessante porque o ideal é quando os gestores de linha já não precisarem 

dos gestores de RH… 

DRH/MC- Não precisam, não precisam! E os melhores precisam deles para coisas diferentes: 

precisam para coaching, para counselling a eles próprios, para poderem dizer “eu tenho 

certas ideias, posso saber o que pensa sobre isso?” e isso é quando as pessoas dos RH, os 

bons, têm mais valor nesse papel, em vez de dizer “10 pessoas chegam da escola à 5ª feira 

sem se preocupar com o que está escrito e certifica-se que isso acontece” porque isso, 

qualquer um pode fazer isso. 

AB- Eu sei que a empresa tem gestores que envia para outro país. Conheço o caso da 

Paula … Esta á uma prática normal? 

DRH/MC- Eu penso que é a mesma estratégia. Como empresa global que é, tem de ter uma 

perspectiva global. E precisa de ter uma perspectiva global porque para ter algumas destas 

filosofias, desde a Austrália até à Argentina, da Alemanha a Portugal, tem de partilhar essa 

estratégia global, através do intercâmbio e troca de pessoas, sistemas, abordagens e as 

pessoas são as influências dessas coisas. Por isso, por exemplo, nós distribuímos as tarefas 

às pessoas com base no seu próprio desenvolvimento. Temos fé nessas pessoas. Em 2º 

lugar, queremos espalhar uma capacidade comum, uma cultura por todo o mundo. Em 3º 

lugar, nós assumimos que eles podem ser mais valiosos quando podem ter esse 

conhecimento, essa capacidade de espalhar essa experiência sem nós. Por isso, isto custa 

muito dinheiro à empresa. Tipicamente, em média, 3 ou 4 vezes mais do que se estivesse 

empregado no próprio país. Isso é baseado nas nossas avaliações. Daí resulta que eles serão 

capazes de adicionar 4 ou 5 vezes mais à empresa, do seu valor para devolver à empresa. 

Vale a pena fazê-lo.  

Nós pedimos muito aos nossos “assignees” – que eles façam coach, desenvolvam, partilhem 

conhecimento, partilhem essas práticas, partilhem cultura e façam o seu trabalho. Nessa 

perspectiva é também fantástica a experiência de aprendizagem. Paula é um grande 

exemplo, ela em 10 anos já desempenhou várias funções e é magnífica, é um activo 

importante para a Tabaqueira mas na realidade Paula necessita incrementar conhecimentos 

de estrutura e se ela nunca trabalhar noutra organização, noutra fábrica, algo diferente do 

que ela tem aqui, como é que ela se pode desafiar a ela própria para ter melhores ideias, 

insights, e dizer “eu tenho ideias melhores” para aumentar o negócio no país. Eu próprio 

beneficiei dessa estratégia. Eu não poderia desempenhar o meu trabalho se não tivesse 

passado por todos os outros países por onde passei. 

AB- Chamam a isso Job-rotation? 

DRH/MC- Sim, é job-rotation mas nós designamos “advanced planing”, para tomar decisões 

sobre isso tem de conhecer a pessoa muito bem, as suas capacidades, as suas 

competências, e planeia-se. E em todos os níveis da organização, o que tentamos fazer com 
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as pessoas, é ver o que as experiências delas trazem para si e para o negócio, o que exige 

muito investimento. Gastamos muito tempo discutindo sobre quem é o nosso talento, o que 

fazemos com ele, e avaliando-o. Posso mostrar-lhe algo que talvez a ajude a compreender 

isto? 

AB- Claro que sim! 

DRH/MC- Isto é um mapa sobre cerca de 100 pessoas da organização que estão no topo de 

carreira, que estávamos a falar, o que fazemos é analisamos um período de 5 anos, e o que 

é que estamos a fazer com estas pessoas? Qual é a sua performance, qual é a sua 

mobilidade, qual é o seu potencial, que cargos ocuparam, onde é que podem contribuir para 

o negócio, e isso torna-se aquilo a que chamamos “advanced planing”. E essas pessoas, para 

poderem decidir - “este é o cargo que vemos para si”, estamos a olhar para o potencial delas 

e encaixamos as pessoas nas funções. E esta é uma das principais coisas (o plano) onde 

traçamos o desenvolvimento das pessoas. Eu tenho dezenas de planos aqui e a minha 

função é revê-los trimestralmente com a direcção da organização. Está este plano a 

acontecer? Há algum problema com ele? Está em andamento? Todos os planos têm de ser 

percebidos. 

AB- Mas que funções, grupos funcionais são abrangidos? 

DRH/MC-  Estes são tipicamente para funções de gestão na organização. Se tomarmos como 

exemplo o “board” Tabaqueira, será o board que com os seus relatórios directos, chega a 

cerca de 100 pessoas e também aprofundarmos mais, quando há um genuine talent. E isto 

consegue-se pelo sistema de performance. Obviamente, as nossas pessoas com uma 

performance de topo vêm participar nessas discussões, em termos de promoção/ 

desenvolvimento do seu trabalho (“advancement”) e certificam-se que os recursos correctos 

vão para a área certa do negócio. Porque isto não é simplesmente um exercício de 

desenvolvimento; nós precisamos que as pessoas consigam atingir funções e, 

simultaneamente, respondam com o seu desempenho.  

AB- Não é teoria … 

DRH/MC- Não é teoria, o plano está aqui. 

AB- Preocupam-se com as pessoas…muito 

DRH/MC- Muito, muito, eu diria que 30% do meu tempo é gasto nisto. 

AB- Nem todas as empresas têm estas preocupações com as pessoas e não sei se é pelo 

facto de serem empresas nacionais – o que é mais comum acontecer do que 

acontece com as multinacionais onde existe mais preocupação com as pessoas… 
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DRH/MC- Eu penso que tem razão, mas penso que não se trata de uma variação de país 

para país porque funciona numa série de países mas, depende da sua perspectiva de 

negócio. Muitas destas práticas deviam ser condicionadas pela perspectiva que se tem do 

negócio. Se tem um enfoque no curto prazo (“short-term”), claro que todas as estratégias de 

pessoal dos RH são também focadas no curto prazo - contratar, despedir, formação técnica.  

Eu penso que o nosso negócio é um “long-term business”, temos estratégias com mais de 10 

anos. E para se ter estratégias de há 10 anos, significa que também a estratégia das pessoas 

tem que estar alinhada a 10 anos. Neste caso, estes planos são a 5 anos. Estamos a falar no 

que estas pessoas estarão a fazer daqui a 5 anos. A partir do momento em que começamos 

a discutir isso, precisamos que a estratégia das pessoas esteja alinhada com estas coisas – 

com essas recompensas ou reconhecimento, quer esteja relacionado com o “advanced 

planing” ou pura e simplesmente com estratégias de desenvolvimento de gestão. Mas penso 

que não há dúvida que as multinacionais pensam desta maneira. 

Se observarmos as práticas de RH, temos muitos desafios interessantes, na perspectiva de 

longo prazo porque se falamos na perspectiva de curto prazo podemos reparar uma série de 

coisas hoje que voltarão a surgir amanhã. Essa é a diferença, penso eu. Nós cometemos 

muitos erros, fazemos muitos julgamentos de que talvez isto vá acontecer e depois não 

acontece, e ok, nós não avaliámos suficientemente bem, mas nós prosseguimos a avaliação 

e continuamos a tentar fazer a coisa certa mas isto é na perspectiva de longo prazo. 

Obviamente necessitamos de competir com as pessoas. Se competirmos no mundo 

internacional isso dá uma perspectiva diferente. 

AB- Muito interessante esta perspectiva. Muito obrigada 

DRH/MC- É suficiente para si? 

AB- Sim, nesta fase, sim. Mais tarde, irei aprofundar o trabalho e depois falamos. 

DRH/MC- Pode devolver-me feed-back e outras práticas que encontre noutras empresas? Eu  

gosto de aprender: gostava de saber o que fazem as outras companhias, que práticas de 

formação têm? Que tendências perspectivam; pode enviar-me essas tendências, baseadas 

nos resultados da sua investigação? 

AB- Sim, claro, mas nunca antes da próxima primavera… 

DRH/MC- Sim, interessa-me saber quais são as boas práticas e saber se podemos aprender 

algo ou se temos a mesma perspectiva. Por isso, se identificar outras tendências noutras 

empresas, por favor mande-me essa indicação, quais são as tendências porque se calhar há 

outras empresas com as quais eu devia falar mais… 

AB- Muito obrigada. Eu vou traduzir a entrevista e depois envio-lha por e-mail. 
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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 sobre práticas de formação e desenvolvimento dos recursos 

humanos. Muitos dos temas abordados careciam de um aprofundamento mas, optou-se por 

identificar o número de práticas em extensão, por vezes, em detrimento da sua 

profundidade.  

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

de investigação. Foi notória a assumpção de que mais do que conceitos directamente ligados 

a formação é usual a empresa falar de desenvolvimento a par de planos de carreira. Para tal, 

são utilizadas metodologias activas, dinâmicas e muito em contexto. Na perspectiva deste 

DRH, é no contexto, é a trabalhar que as pessoas aprendem.  A empresa possui uma área de 

formação técnica que se engloba numa dimensão funcional, e uma outra, ligada ao 

desenvolvimento das pessoas, a parte mais comportamental.  

Nas questões de formação/ aprendizagem contínua o DRH permanentemente aborda  

questões como o coaching, o papel do leader, e a importância de dar feed-back. De acordo 

com a filosofia da empresa, a melhor forma de aprender, é pôr as pessoas a agir. 

A estrutura de RH não contém propriamente uma estrutura de formação mas antes uma área 

de desenvolvimento das pessoas e é aí que se engloba a formação. Existe um grupo de 

técnicos - Gestão e Desenvolvimento (Management and Development), que desenvolvem a 

formação, a aprendizagem, o desenvolvimento da organização e constroem instrumentos e 

intervenção para sistemas de avaliação de 360º, instrumentos de coaching; e intervenções 

como tipos de indicadores de tipo de Myers-Briggs (Myers-Briggs Type Indicator)3. Estas 

ferramentas são fornecidas pelo grupo de Gestão e Desenvolvimento. Os sistemas de 

performance também são proporcionados por esse grupo bem como a formação técnica e 

comportamental. Este grupo trabalha depois com os gestores de RH (HR Business Partners) – 

que fazem a interface com os gestores de linha, na identificação de necessidades de formação, 

na revisão da performance da organização, na triagem de necessidades de formação, e nas 

necessidades a desenvolver.  

O papel dos técnicos de RH é assim, mais um papel de gestão, de concepção e de 

organização de instrumentos e de práticas.  

As chefias directas têm um papel crucial na identificação e no seguimento dos planos de 

desenvolvimento das pessoas. Notória também é a responsabilização das chefias pelos 

                                                 
3
 O Indicador de Tipo Myers Briggs é um instrumento para identificação de preferências de personalidade. Foi desenvolvido por Katharine 
Briggs e Isabel Briggs Myers, mãe e filha, com base na Teoria dos Tipos Psicológicos de Carl Gustav Jung. Jung foi um psiquiatra suíço que 
viveu entre 1875 e 1961, responsável por alguns dos trabalhos de maior influência na psicologia, como os tipos de personalidade. 
Katharine Briggs começou a sua pesquisa sobre tipos psicológicos em 1917 e criou o "Myers-Briggs Type Indicator®" com sua filha em 
1942. Hoje, com mais de 50 anos de validação, o MBTI continua a ser o instrumento mais utilizado no mundo para o entendimento de 
diferenças entre indivíduos e para a descoberta de novas maneiras de interacção entre pessoas. Por enfocar tendências de comportamento 
e as possíveis mudanças do indivíduo, seja por influência do meio, seja por opção, o MBTI aplica-se a uma grande variedade de situações, 
como, por exemplo: autoconhecimento e desenvolvimento; formação e desenvolvimento de equipas; desenvolvimento de lideranças; 
melhoria de comunicação; orientação de carreira; melhoria de relacionamentos e gestão de conflitos.  
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processos de desenvolvimento das equipas. Falou-se das práticas de avaliação do impacto e 

das dificuldades que as mesmas supõem. 

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

incluem: a formação on-the-job; o learning by doing; o coaching e Job rotation. 

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: 

- O coaching e formação técnica no terreno existem associadas a uma dimensão funcional e, 

por outro lado, a formação comportamental; 

- A empresa possui um Plano Avançado (“advanced planing”) onde identifica pessoas 

talentosas e prevê o que a pessoa pode ser daí a uns anos. Depois, a pessoa pratica essa 

função num lugar que lhe permita aprender como fazê-lo. As pessoas mudam de posto para 

posto (Job experience to Job experience), com o propósito de aprender, dado que para a 

empresa, a melhor maneira de aprender é fazendo o trabalho (doing jobs); 

- O papel das chefias directas (line managers) é activo na identificação de quais são as 

habilidades e, para devolver feed-back; 

- O papel dos técnicos de RH pode ser limitado, colocando-se maior ênfase nas próprias 

chefias directas que devem saber como desenvolver cada pessoa baseando-se no sistema da 

performance (performance system). Nesse enquadramento, dão feed-back, fornecem 

orientações, ajudam a identificar áreas onde as pessoas melhoraram (“Nós temos um sistema de 

performance formal cujo acesso é formalizado no início do ano e que se revê ao longo do ano, mas há um feed-back 

on-going, em relação ao como eles fazem, ou rever objectivos ou o que quer que seja. Penso que isto nos possibilita 

também fazer coaching, partilhar experiências, distribuir actividades que ajudem as pessoas a desenvolver-se e depois 

dizemos, ok, o conhecimento tem um papel muito importante nesse sistema; não precisamos de nenhuma pessoa dos 

recursos humanos, ou outra coisa qualquer, apenas precisamos que os gestores de linha trabalhem à sua maneira, 

sabendo o que têm de fazer”); 

- As tendências são garantir a formação, na generalidade, focada nas necessidades reais. Na 

opinião do DRH, os gestores de linha estão a tornar-se mais responsáveis pelo 

desenvolvimento, pelo coaching, pelo mentoring, e essa é uma tendência crescente (“e isso não 

é fácil para os gestores de linha porque eles acham que a formação é algo para ser fornecido mais do que algo que é 

parte integrante do seu papel. E eles não consideram isso fácil.”). A outra tendência, vai no sentido do e-

learning como ferramenta do futuro mas que não é muito acolhida pelas pessoas em geral; 

- Uma outra tendência identificada pelo DRH é que o papel dos RH deve ser fornecer 

ferramentas para os gestores de linha para que eles façam as próprias intervenções (“e eles 

não terem centenas de pessoas dos RH à sua volta a dizer «eu faço isso por si». Os gestores de linha necessitam de ser 

auto-suficientes.”); 
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- Como é que a empresa pode aspirar a ter chefias com elevado empowerment4 para 

desenvolverem as suas próprias áreas, é um objectivo desta empresa. Ou seja, levar a que o 

gestor de linha seja auto-suficiente (Eu tenho gestores de linha todos os dias no meu gabinete a dizer “como 

é que eu faço isso?”, “como é que eu faço aquilo?”, “pode fazer isso por mim?”. Eu fico tanto mais preocupado como 

pessoa dos RH, porque talvez eu me sinta melhor porque sinto que tenho muito trabalho a fazer mas, eu sinto-me 

menos confiante na auto-sustentabilidade da organização. Eu penso que a utopia para nós é a 

organização auto-sustentável, enquanto eu posso ter dito “eu sei o que fazer”, eu faço 

coach, eu desenvolvo, eu meço a performance, eu chamo um formador técnico quando 

preciso, e eu sei o que preciso. E quem tem os gestores de linha deve considerá-los. É o 

geral.”);  

- A partilha da estratégia global da organização através do intercâmbio e troca de pessoas, 

sistemas, e abordagens leva a que as pessoas sejam as influências dessas coisas. Nesta 

empresa, distribuem-se as tarefas às pessoas com base no seu próprio desenvolvimento e 

porque “Temos fé nessas pessoas”; 

- Em todos os níveis da organização, a empresa tenta ver o que as experiências das pessoas 

trazem para si e para o negócio; 

- Existe uma preocupação com as soft skills, e a formação para a capacidade de 

comunicação, de influência, pensamento analítico, em geral, a parte mais comportamental. 

5. Relatório do Processo de entrevista 

O contacto foi estabelecido por um quadro superior da empresa da área dos RH, que dentro 

das nossas relações pessoais, se prontificou a solicitar o pedido de colaboração junto do 

DRH. A resposta surgiu uns dias depois e foi enviado um e-mail para o contacto que 

tínhamos na empresa, especificando os objectivos e tópicos para a entrevista. 

Posteriormente foi a assistente do DRH que nos contactou referindo que o próprio DRH 

estaria disponível para nos receber; essa foi a oportunidade de marcar a entrevista e ficou 

acordado que enviaríamos o mesmo texto em inglês.  

A entrevista realizou-se nas instalações da própria empresa, em Albarraque, a nosso pedido, 

ao fim da tarde. 

A pesquisa antes da entrevista efectuou-se no site institucional da Philip Morris (é para este 

site que remete o endereço www.tabaqueira.pt onde se encontra largamente espelhada a 

política de recursos humanos e de desenvolvimento das pessoas, para todas as subsidiárias, 

incluindo a portuguesa Tabaqueira.  

                                                 
4
 O empowerment é uma via que permite melhorar a qualidade, a produtividade e, consequentemente, o serviço prestado aos clientes. 
Consiste na delegação de autoridade e de responsabilidade e favorece a criação de relações de confiança entre os colaboradores das 
empresas. No fundo, trata-se de descentralizar poderes na cadeia hierárquica de uma empresa, conferindo autonomia aos funcionários de 
modo a que eles se mostrem aptos a diagnosticar, analisar e propor soluções no dia-a-dia. Baseando-se na cooperação de todos os 
membros de uma organização, o empowerment tem como objectivo máximo dar prioridade aos clientes. 
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No dia da entrevista, com alguma antecedência, foi efectuado um telefonema para confirmar 

o horário e o local da mesma.  

A entrevista, realizada em inglês, começou com a nossa apresentação e definição dos 

objectivos da entrevista e enquadrámos o projecto em que se insere.  

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

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

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

entrevistado dos passos seguintes. 

O DRH mostrou-se muito interessado nas conclusões do trabalho pelo que nos solicitou o 

envio das mesmas e, principalmente, das tendências que conseguíssemos identificar. 

Da gravação da entrevista foi realizada uma tradução livre e directa, realizado o relatório e 

enviados ao DRH para que o mesmo fizesse a validação do contudo. 

 

 

 

 


