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DANONE 

Nº empregados: 326  

Distrito: Lisboa e Cº Branco  

Natureza: Multinacional/ Privada (115ª Empresa1) 

Sector: Indústria de lacticínios 

Actividade: Produção e comercialização de lacticínios 

DRH – Dr. Pedro Gonçalves Pereira 

Entrevista: 24/11/06 – 15h às 16h 

__________________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

O Grupo Danone (conhecido como Danone) é uma empresa multinacional de produtos 

alimentares, com sede em Paris. É conhecida pelos seus produtos lácteos, especialmente 

pelos iogurtes. Presente em mais de 120 países, conta com 92.209 mil colaboradores, sendo 

o terceiro maior grupo alimentício da Europa, o sétimo maior fabricante de alimentos do 

mundo, e o primeiro em países como a França, Espanha e Itália. 

 

De acordo com a vasta informação disponibilizada no site institucional2, foi possível 

identificar o modelo de RH da empresa, que se baseia em seis princípios:  

 

Princípio 1: Promover o desenvolvimento profissional de todos os empregados a antecipar-se 

às mudanças no mercado de trabalho, também para realçar a sua empregabilidade. A 

empresa quer manter e desenvolver a empregabilidade de todos os empregados, isto é, a 

sua vinculação profissional à empresa e ao mundo exterior. Isto significa um compromisso 

de desenvolver as habilidades de todos os empregados e facilitar a sua mobilidade. 

 

Princípio 2: Melhorar o desempenho dos managers através do programa Odyssée, que 

procura mobilizar todos os chefes do grupo. O Odyssée, procura melhorar o indivíduo e o 

desempenho colectivo. É a capacidade de aliar as necessidades da companhia, incorporando 

as aspirações individuais dos chefes. Baseia-se num "contrato trilateral": cada chefe de 

equipa deve incentivar a progressão da carreira da equipa, deve seguir todos os projectos e 

deve ser o jogador principal no seu próprio desenvolvimento.  

 

Princípio 3: Desenvolver as habilidades e uma atitude networking para conseguir o objectivo 

na execução das práticas de gestão que promovam a responsabilidade, a transversalidade e 

a adaptabilidade ao longo da vida. Há a preocupação de ajudar os chefes a manter as 

competências-chave modernas oferecendo-lhes formação. Favorece-se a troca directa das 

melhores práticas e ideias entre chefias como meio de melhorar o desempenho. 

 

                                                 
1 In Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas. Segunda classificada no troféu das 
melhores empresas, (Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas) 
2 www.danone.com 
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Princípio 4: A empresa baseia a gestão num relacionamento próximo com os empregados e 

um diálogo aberto. Isto significa comunicar a cada pessoa os desafios que enfrenta a 

companhia e os resultados obtidos, e também as práticas de gestão baseadas na atenção 

dada às necessidades e à participação dos empregados. 

 

Princípio 5: Estabelecimento de uma política de reconhecimento baseada em contribuições 

individuais e colectivas que inspire os empregados.  

 

Princípio 6: Implementar a perspectiva da Danone para agir como uma companhia social 

responsável, em todo o mundo. A empresa acredita que o sucesso económico pode estar 

aliado com a responsabilidade ética.  

 

Para além destes princípios, a empresa refere que possui uma política da recompensa que é 

não somente atractiva, desobstruída e dinâmica mas também uma fonte de motivação e de 

desenvolvimento para os empregados. Inclui os salários mas também os programas de 

benefícios, alinhados com as práticas de cada país e visa cobrir as necessidades actuais e 

futuras dos empregados. A empresa acredita que desenvolver e utilizar inteiramente a 

diversidade das habilidades e do potencial interno é um factor chave do sucesso. 

Consequentemente, às chefias é pedido para dedicar um tempo para controlar, desenvolver 

e recompensar as suas equipas.  

 

Ainda segundo a informação disponibilizada, o slogan “learning by Danone” inclui os cursos 

de formação tradicionais estruturados em torno do know-how original e também os novos 

enfoques de aprendizagem ajudando a empregados no seu próprio desenvolvimento.  

A formação na empresa está organizada em torno de trajectos funcionais (“functional 

training paths”) que chega a uma média de 1.800 chefes (20% dos chefes do grupo) cada 

ano. O objectivo é ajudar os empregados a desenvolver as suas habilidades do negócio, com 

a atenção especial para o know-how específico e para as práticas da empresa.  

 

O “learning by Danone” vai além da estrutura estrita da formação tradicional e incentiva 

cada empregado a explorar outras maneiras de aprendizagem e de desenvolvimento através 

de múltiplas ferramentas:  

 

- O campus da Danone, é uma universidade corporativa “itinerante” (travelling corporate 

university) e junta entre 150 a 300 chefes de todos os níveis quatro vezes cada ano. Esta 

espécie de universidade da companhia permite aos chefes encontrarem-se para que, numa 

semana compartilhem da cultura da empresa, dos valores e das melhores práticas, e 

participem em acções de formação; 

 

- A área de desenvolvimento individual, ajuda os chefes a trabalhar com os seus 

supervisores. Juntos, identificam objectivos profissionais individuais de desenvolvimento e os 

meios para os conseguir; 
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- O Odyssée, que não apenas ajuda a que desenvolvam as suas habilidades de gestão mas 

incentiva também a “colocarem-se de fora da Danone" para ver o negócio de um prisma 

diferente.  

Além das ferramentas e dos métodos disponibilizados pela empresa, aprender na Danone 

ocorre, em primeiro lugar, incentivando uma nova atitude onde todas as facetas da vida 

profissional, não apenas a formação formal, possam ajudar a realçar habilidades e promover 

o crescimento profissional.  
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2. Perguntas e respostas 

AB- Como lhe referi, esta é uma entrevista aberta pelo que me interessa mais ouvi-

lo sobre as políticas e práticas da empresa em matéria de formação e 

desenvolvimento dos RH e também a sua perspectiva sobre estas matérias, como 

profissional da área. Para já, gostava de lhe perguntar, sobre toda esta informação 

que consta no site da empresa, os projectos, planos e práticas em matéria de RH, 

saber se todos estes projectos como o Odyssée, o Learning by Danone, a 

universidade corporativa, o “aprender na Danone ocorre principalmente 

incentivando uma nova atitude”, enfim, ideias muito interessantes e eu gostava de 

saber até que ponto é que isto tudo se põe em prática nas várias subsidiárias, 

nomeadamente aqui em Portugal. Também gostava que se referisse à formação na 

empresa para os vários grupos funcionais. Sei que tem as fábricas, haverá os 

operários, os técnicos, as chefias, não sei se todos estes programas se destinam 

mais às chefias ou se para todos os grupos…era um pouco acerca de tudo isto que 

gostava que me falasse… 

DRH/PGP- Ok, bom isso de facto é um tijolo muito grande… 

AB- Bem, começando pelos grupos funcionais na Danone. 

DRH/PGP- Nós temos grupos funcionais como mencionou, técnicos, operários e por aí fora, 

embora, a nomenclatura que utilizamos é ligeiramente diferente. Os grupos funcionais em 

termos de diferenças na área de formação, eu diria que há os operários, em que a formação 

pela sua natureza, pelo ambiente fabril e pela natureza da função das pessoas é uma 

formação mais técnica e que normalmente é muito específica. Eles são cerca de 130 

operários. Depois temos um outro grande grupo que nós, internamente, utilizamos a 

terminologia staff e managers mas que abarca praticamente todo o resto da empresa e 

depois há uma outra franja muito limitada, que são os executivos, os directores executivos 

que têm programas feitos a medida normalmente em parceria com universidades, como o 

INSEAD por exemplo, e que são cursos destinados a um grupo muito restrito de pessoas, 

como o nome indica, directores e executivos. 

Portanto, os grupos funcionais seriam esses. Agora, há uma coisa que é semelhante a todos 

os grupos funcionais. Falou-me do Odyssée, o Learning by Danone e por aí fora, eu se calhar 

começava com o conceito do Odyssée. O Odyssée tem muitas alavancas, muitas partes mas 

basicamente é a odisseia, o percurso, a aventura, um percurso no desenvolvimento das 

pessoas, chamemos-lhe o Odyssée, o learning Odyssée que, como disse integra várias 

partes. Nós começamos desde logo - mencionou também do que viu no site a questão da 

atitude, pela atitude. A atitude é aquilo que nós tentamos incutir e eu acho que é algo 

diferenciador na forma como nós encaramos o desenvolvimento e a formação. Aliás, eu não 

vou mencionar formação, vou mencionar, como nós dizemos, a aprendizagem, o learning, 

daí o nome learning by Danone porque o desenvolvimento não passa apenas pela formação. 
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Mas a atitude que nós esperamos das pessoas é uma atitude de proactividade. Ou seja, nós 

dizemos que cada um é que é o responsável do seu desenvolvimento e não deve ser a chefia 

ou os recursos humanos que definem e decidem qual é o percurso de desenvolvimento da 

pessoa, quais são as acções de formação ou de aprendizagem que a pessoa tem que ter. 

Tem que ser o próprio e o próprio tem que liderar. Obviamente depois a função dos RH é 

proporcionar as ferramentas, o enquadramento, as políticas; e a chefia é fazer o coaching, é 

dar a orientação à pessoa, se ele de facto está no bom caminho mediante aquilo que definiu 

para o seu desenvolvimento, para o seu percurso, as acções e por aí fora. Portanto, é essa a 

atitude: cada um é o dono do seu desenvolvimento.  

Depois, o Odyssée: o Odyssée toca várias coisas desde as avaliações de desempenho, os 

planos de desenvolvimento, uma coisa que nós particularmente aqui em Portugal 

implementamos que chamamos o learning contract que tem a ver basicamente com duas 

partes. Uma é a avaliação da eficácia da formação e a outra é quase, como indica o nome, 

um contrato com a própria pessoa em que a pessoa se compromete que não vai fazer a 

formação apenas porque é uma coisa que está na lista ou porque lhe parece interessante ou 

que fica bem no currículo, mas é algo que tem a ver com a sua função e que vai aplicar. 

Porque eu, e já agora vou metendo algumas opiniões pelo meio - como disse que gostaria de 

ter também um pouco a minha perspectiva, isto não é nada de novo mas, eu acredito e 

tento incutir cada vez mais nas pessoas que mais vale fazer uma ou duas boas formações 

por ano mas bem planeadas, bem trabalhadas - o que eu quero dizer com isto é: a formação 

não acaba quando acaba o curso. A formação começa quando daí, é quando acaba o curso. 

Depois é que se vai aplicar. E é isso, é: eu quero que as pessoas vão fazer uma formação 

que eles saibam e que identifiquem já à partida situações onde é que vão aplicar. Portanto, 

tem que haver uma necessidade. Porque, nós na sala, por muito que se fale de cursos 

teóricos e práticos, depois se na prática não os aplicamos, a pessoa não vai reter, não se vai 

desenvolver, não vai interiorizar aquilo que aprendeu, não vai ser praticá-lo. Portanto o 

learning contract é um pouco isso. É você vai fazer a formação, sei lá, de “técnicas de 

apresentação” e eu quero que você à partida com o seu supervisor identifique primeiro 

porque é que o vai fazer. Isto vem a montante do plano de desenvolvimento, que eu já lá 

vou. Mas depois, em que situações e quando é que o vai aplicar, isso fica por escrito e 

assinado pelo colaborador e pelo seu supervisor e nós, RH, ficamos com uma cópia disso e 

fazemos o follow-up, fazemos um seguimento que depois acharmos indicado: se de facto 

implementou, se utilizou e como é que correu. O que é que aprendeu e, tentamos avaliar 

uma coisa que não é, que tem alguma subjectividade que é, até que ponto o curso foi eficaz. 

É como lhe dizia: estes cursos também não surgem por acaso.  

Nós temos um processo anual de avaliação de desempenho baseado em competências, 

competências de gestão, competências funcionais, aqui há também uma diferença entre os 

tais grupos funcionais de que eu lhe estava a falar. Portanto, temos as competências de 

management que são para managers, temos as competências de staff que são competências 

de gestão também mas para os níveis mais, funções mais administrativas, funções que a 

título de exemplo, não têm responsabilidades de chefia sobre outros e portanto as 
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competências são algo diferentes e depois temos um conjunto de competências também 

específicas para o mundo fabril, para a área fabril, para os operários.  

As avaliações são feitas a todos estes grupos, em moldes muito semelhantes. Portanto, face 

a competências, que nós definimos que para aquela função são importantes; e depois há as 

tais competências gerais que se aplicam a todos, que têm a ver com os nossos valores, com 

a forma de estar, na forma de fazer as coisas. Ao fazer a avaliação, são identificadas aquelas 

competências em que a pessoa tem mais necessidade de progredir, digamos assim. Essas 

são transpostas para um plano de desenvolvimento. E aqui é que começamos a entrar na 

área de formação mas não só. Portanto, mediante essa necessidade de desenvolvimento, 

quais é que vão ser as ferramentas mais adequadas para desenvolver essa competência e aí 

temos: formação, temos outros métodos que utilizamos, que nós chamamos formação on-

the-job, portanto, um trabalho, uma aprendizagem fazendo, acompanhado de alguém que 

sabe fazer; temos o self- learning que nós chamamos, a pessoa vai-se auto-desenvolver, 

pode ser através de livros, pode ser através de filmes, pode ser através daquilo que a pessoa 

achar; pode ser aprendizagem através de uma equipa de projecto; pode ser aquilo que a 

pessoa achar; pode ser passar um dia com outro colega que desempenha uma função e a 

pessoa precisa de aprender algumas dessas coisas; pode ser ir visitar outro país para a 

pessoa passar um dia, um par de dias, uma semana com o seu homólogo nesse outro país 

para aprender…portanto, não é apenas formação e é isto que nós tentamos incutir cada vez 

mais nas pessoas. 

AB- Formação não são cursos…. 

DRH/PGP- Exactamente. E portanto mais vale fazer um curso nestes moldes, aplicá-lo e de 

facto sentir-se à-vontade com aquilo que aprendeu e saber utilizar, isso é que é desenvolver. 

Fazer 5, 6, 7 acções num ano para ter um currículo bonito e dizer que fez muita formação 

mas que depois não aplicou, não vale a pena. Se calhar daqui a dois ou três anos está a 

pedir a mesma formação, outra vez.  

Eu costumo brincar, para ilustrar isto, cá em Portugal é muito típico, nós recebemos 

currículos de pessoas e é muito típico: línguas – toda a gente fala inglês, espanhol e francês. 

Francês, alguns, não. Mas inglês e espanhol, toda a gente fala e basta numa entrevista nós 

temos uma conversa com a pessoa e percebemos que não fala. E depois ficam todos 

nervosos porque não estavam à espera de ter que provar que falam. Porquê? Porque têm o 

tal first certificate. Eu fiz, com certeza, e completou e não tenho dúvida nenhuma que tenha 

feito bem o curso, mas depois aplicou? Não. Então agora chega aqui ao meio profissional em 

que tem de utilizar e já não se lembra. E eu tenho de contratar pessoas que já tiveram 

cursos de inglês, que têm o first certificate, e que depois de as admitir tenho que lhes dar 

formação em inglês. Gastar dinheiro novamente. Isto só para ilustrar um pouquinho a ideia. 

Portanto, eu não sei se estou a ir àquilo… 
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AB- Sim, sim, perfeitamente. Não sei se posso agora interrompê-lo…  

DRH/PGP- Com certeza. Isto é uma conversa, não me deixe a falar sozinho… 

AB- Falou que a formação pode ocorrer também através das equipas de projecto, 

das que têm uma área importante, como sejam a Qualidade, pelo facto de serem 

uma empresa certificada, ou  se calhar são uma empresa certificada também na 

área do ambiente, etc, etc. Pergunto se toda esta gestão de formação e 

desenvolvimento ou aprendizagem como prefere chamar-lhe, é feita, é concebida e 

organizada dentro da DRH, dentro desta direcção ou crê que essa áreas, no âmbito 

das suas funções podem organizar também acções? 

DRH/PGP- Também podem. Aí já estamos a falar mais do que é que dá origem a uma acção 

de formação. Eu diria que 80% ou mais destas acções de formação partem dos processos 

que eu lhe falei: da avaliação, do plano de desenvolvimento, por aí fora. Pode haver outras 

fontes de formação para o nosso plano anual que podem ser… nós temos uma coisa que 

chamamos os danoforuns que isto vai muito ao encontro daquilo que me estava a perguntar 

que é: em cada área, de uma forma autónoma, por exemplo, o departamento de Marketing, 

eles vão escolher, uma vez por mês, uma vez em cada dois meses, uma vês por trimestre, 

ou com a periodicidade que entenderem adequada para o departamento, vão escolher um 

dia em que não vão trabalhar. Vão-se dedicar ao seu desenvolvimento. Em temas que 

normalmente são temas funcionais, portanto têm a ver com a função específica, ou de 

marketing, ou comercial ou de recursos humanos e eles próprios vão organizar tudo. Vai ser 

uma formação conjunta para o departamento. Estou-me a recordar que uma vez o Marketing 

fez este danoforum convidando o director de marketing de outra empresa para vir falar da 

prática deles. Como é que eles fazem marketing nesta outra empresa. E eles organizam 

tudo, marcam o local para o curso, eles próprios escolhem o tema que seja de interesse 

comum e fazem este danoforum que no fundo é um bocadinho aprender coisas que 

normalmente não estão ligadas a uma competência específica ou uma necessidade 

específica, do negócio da Danone mas, como profissionais de marketing, é um tema que se 

fala. A Supply Channel logística já fez também em que convidaram uma pessoa da área da 

logística, fora da Danone para vir falar das novas tendências nessa área, falaram de temas 

como radiofrequência que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, eu sei lá, são temas 

que, aquilo que eles quiserem. Portanto, isto pode ser outra das formas de organizar 

formação e que não é gerido, que não parte directamente dos RH.  

Há outras que são, como disse, somos uma empresa certificada. Nós temos e damos muita 

formação na área do ambiente, na área da qualidade, na área da segurança, na área da 

higiene e isto está sob a alçada do departamento da garantia de qualidade. Eles próprios, 

anualmente, nos dizem “olha este ano vamos fazer uma formação para a brigada de incêndio 

que é dirigida a estas pessoas, vamos dar uma formação geral a todos os empregados sobre 

o nosso PEI – plano de emergência interno, vamos dar uma formação também geral sobre 

combate a incêndios, depois pode haver, só na fábrica, uma de ambiente, de resíduos, só em 
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Lisboa vamos dar uma, por exemplo, de condução segura” e eles próprios nos indicam quais 

são esses tipos de necessidades. Depois, por último há aquilo que é a universidade 

corporativa que nos falou de início – a Danone university que agora se chama o learning by 

Danone, portanto é uma universidade Danone e o nome da equipa que trabalha é o learning 

by Danone que no fundo é exactamente isso. Ou seja, a Danone, em Paris, que é onde são 

os headquarters, definem cursos de formação que são aplicáveis a toda a Danone. Ou seja, 

você trabalha na Danone, nós na Danone, há certas coisas que são Danone - a maneira de 

fazer Danone, e então eles próprios têm estas formações organizadas e há algumas 

formações que eles dizem que se deve dar a todos os funcionários em determinadas etapas, 

com determinada senhoridade (?). Logo de entrada eles têm o made in Danone. É uma coisa 

que eles querem que todos os funcionários do mundo participem… 

AB- Incluindo os operários? 

DRH/PGP- Não, isto por acaso, é para o grupo funcional de managers para cima, porque 

senão era incomportável. 

AB- E inclui as chefias directas? 

DRH/PGP- Também, sim. 

AB- Por exemplo, ao nível da fábrica? 

DRH/PGP- Também. Portanto, exclui, digamos assim, funções administrativas e operários. 

Todo o resto sim. 

AB- Técnicos? 

DRH/PGP- Sim. Esta universidade Danone, no fundo assim designada porque está sob a 

alçada de um ponto muito específico que é os headquarters em Paris. É uma universidade no 

sentido em que tem um currículo, mesmo como é uma universidade, um currículo geral e 

depois um específico por função. Há a universidade de marketing, há a universidade de 

recursos humanos, em que eles têm, nos primeiros três anos a pessoa deve ir a estes 

cursos, depois quando tiver entre 5 a 8 anos deve ter ido frequentar estes outros cursos, é 

quase como um currículo ao longo da carreira da pessoa. Estes cursos são organizados pelo 

grupo Danone e têm lugar não só em Paris, podem ter lugar… já tivemos duas universidades 

a decorrer em Lisboa, por exemplo. Tivemos uma o ano passado e outra este ano, em que se 

organizam campus. É um campus como se fosse uma universidade. Eles marcam um país, 

por exemplo, em Lisboa, marcam num hotel em que tenha capacidade no mínimo, para 300 

a 400 pessoas, que em  média é o número de pessoas que vêm da Danone do mundo todo e 

têm a decorrer ao mesmo tempo em salas diferentes com horários diferentes e em dias 

diferentes, cursos destes tais currículos de marketing, de vendas, de recursos humanos, de 

industrial, de qualidade… e as pessoas  destas áreas funcionais de diferentes países juntam-

se num sítio só, portanto, em Lisboa como foi este ano, vão a estes cursos que lhes dizem 
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respeito a cada um mas depois há sessões conjuntas em que eles têm a oportunidade de 

fazer networrking, de se conhecerem… eu posso conhecer um director de recursos humanos 

de outro país, um vendedor pode conhecer um vendedor que faz a mesma coisa que ele, um 

português conhece um polaco, conhece um russo, conhece um americano, conhece um 

mexicano, e portanto, há essa  riqueza também. Isso chamam-se os campus. 

AB- Ainda não tinha falado da equipa de vendas. Está incluída também, portanto … 

DRH/PGP- Sim, sim, está incluída. Nós nas vendas para além disto temos um enfoque 

ligeiramente específico, por duas questões: primeiro porque a função comercial é muito 

específica por natureza. Têm formação em técnicas de negociação próprias. Por outro lado, é 

uma população onde, normalmente se encontra uma grande percentagem de pessoas que 

não falam inglês. Obviamente que estes campus, estas universidades, decorrem em inglês. 

Portanto, é difícil estas pessoas participarem. Para eles temos formações com módulos 

específicos desenvolvidos para tal. 

AB- Agora voltando um pouco aqui à estrutura e à equipa que tem na DRH. Tem 

alguém dedicado mais às áreas de formação? Tem gestores ou técnicos de 

formação, tem formadores internos, quem são os formadores internos? e, depois 

pergunto-lhe se recorre a empresas do exterior … 

DRH/PGP- Primeiro, em relação à equipa, há duas funções que lidam com o 

desenvolvimento, digamos assim. Há uma função que chamamos-lhe mesmo o responsável 

de desenvolvimento de recursos (o RDR) e esta é a pessoa que está responsável por tudo o 

que tem a ver com avaliações de desempenho, planos de desenvolvimento, planos de 

carreira; e depois, temos uma outra função que é o ODM – Organisation Development 

Manager que é a pessoa que trata dos planos de formação propriamente ditos. Portanto, 

essa é a pessoa que vai escolher quem é o fornecedor, quem é o formador, organizar os 

cursos, se são cursos novos que não existem ainda, vai desenhar os próprios cursos, o seu 

conteúdo pedagógico como as agendas, os exercícios, como o que for necessário, os 

manuais. Estas duas pessoas, como é óbvio, têm que trabalhar muito próximas, em termos 

de estrutura e isso. Os formadores, nós recorremos muito às universidades Danone, são as 

… (?) como nós lhe chamamos, recorremos a fornecedores externos, locais e cada vez mais 

estamos a desenvolver formações para as quais temos formadores internos. Aliás, a própria 

Danone fomenta isso para algumas destas universidades. Eles quando vêm dar estes cursos, 

por exemplo, em Portugal, ainda ontem estivemos a dar um, que é um jogo de gestão, um 

simulador em computador em que se aprende acerca de parâmetros financeiros, de … (?) e 

coisas deste género. Eles, vieram formadores do grupo Danone, dar esta formação a um 

grupo restrito e estiveram como observadores duas pessoas que, a partir daí iriam ser os 

formadores locais. Portanto, estiveram como participantes mas, ao mesmo tempo, a 

aprender como é que se dá a formação, no fundo, a fazer um curso de formação para 

formadores, não é? E ontem, foram eles a implementar localmente esse curso a um outro 

grupo de pessoas. Isto tem a vantagem, primeiro, do idioma, eles podem dá-lo depois no 
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nosso idioma, tem a vantagem de custos, porque eu não tenho de mandar 12 ou 20 pessoas 

para Paris ou para Milão para ter esta formação… 

AB- Qual é a função dessas pessoas na empresa? 

DRH/PGP- Ora, não está definida função específica nenhuma para quem é que pode ou não 

ser um formador. 

AB- Sim, mas neste caso… 

DRH/PGP- Neste caso era uma pessoa do controling, do controlo de gestão, e era um 

marketing manager, que, em conjunto deram isto. Temos formações que são dadas por 

pessoas da financeira, por pessoas de vendas, por pessoas de recursos humanos, portanto, 

basicamente, é: por um lado, se a pessoa tem a aptidão para formador e se tem um 

conhecimento técnico necessário para dar nessa área e, por outro lado, isto também é uma 

valorização do próprio. Porque eu, para além de fazer a minha função como ela está 

descrita, isto é um acréscimo, eu posso ir para além e fazer uma coisa numa área que se 

calhar que nem é a minha área de trabalho diário, quebra a monotonia e valoriza-me como 

profissional porque estou a ensinar outros e tenho uma responsabilidade acrescida. 

AB- Portanto, dessa forma está a construir uma equipa de formadores internos 

eventuais, não permanentes. 

DRH/PGP- Exactamente. E damos a formação a essas pessoas. A maior parte dessas pessoas 

tem o CAP. 

AB- Já agora, que fala do CAP, recorrem a fundos estruturais, a formação 

financiada… 

DRH/PGP- Sim, sim. Nós candidatámo-nos ao PRIME, para o plano de formação. 

AB- No programa de Qualificação dos Recursos Humanos que eles têm? 

DRH/PGP- Para o plano de formação integrado em plano de investimento. Nós como temos a 

área industrial, fazemos investimentos à qual está associada também o investimento em 

formação. 

AB- Mas, tem uma ideia de quanto é o valor, em termos percentuais, de todas estas 

acções que a empresa faz e que, pelo que diz, muitas são acções informais, que 

decorrem no próprio contexto de trabalho, on-the-job; não sei se fazem sempre o 

registo de todas as acções!? 

DRH/PGP- Dos custos, não. 
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AB- Não, o registo de presença, nomeadamente… de todas as acções… 

DRH/PGP- Esse tipo de formação ou de acção de desenvolvimento que não é propriamente 

formação em sala, isso nem sequer se aplica a esses fundos. Portanto, os registos de 

presença fazemos de tudo o que é formação propriamente dita, teórico-prática. Este outro 

tipo de acções registamos mas não com este carácter administrativo tradicional. Registamos 

onde? No plano de desenvolvimento da pessoa. A pessoa tinha no seu plano de 

desenvolvimento, e diz “eu preciso de desenvolver esta competência”, identifica-se, para tal 

iria trabalhar este ano numa equipa de projecto sobre este tema. No final do ano, quando se 

fecha a avaliação desse ano, vai-se ver novamente o plano de desenvolvimento, ok, tinhas 

isto no teu plano, fizeste ou não fizeste, como é que funcionou, melhorou esta competência, 

ainda sentes lacunas ou não, portanto isso fica registado no plano de desenvolvimento da 

pessoa e depois passa, se a pessoa fez a acção que estava prevista, passa para aquilo que 

nós chamamos o learning passport que é o passaporte de aprendizagem, que todos os 

colaboradores têm. No fundo, é um cadastro, um histórico de toda a formação e as acções 

de aprendizagem que a pessoa teve ao longo da sua carreira. 

AB- Bem, eu perguntava-lhe isso também porque uma coisa que eu gostava de 

perceber é: nomeadamente no balanço social das organizações, as empresas têm 

que dar conta da formação e do número de horas e de empregados que passaram 

por elas e tudo isso. E, às vezes, quando se vê o balanço, fica-se na dúvida se aí 

estão incluídas as horas de formação apenas de cursos e de formação formal onde 

há um registo, ou, se são contempladas as outras horas de formação, ou seja, são 

horas pagas mas não trabalhadas, porque estão dedicadas à aprendizagem… 

DRH/PGP- Pois. Eu se tenho como acção de desenvolvimento estar numa equipa de projecto 

e se calhar, passei 200 ou 300 horas nessa equipa de projecto a trabalhar ao longo do ano, 

essas horas não são contabilizadas no balanço social como formação. Eu acho que deveriam 

ser mas, não são porque não se enquadram dentro daquilo que eles definem como formação. 

Nós, por exemplo, na fábrica temos acções que podem durar meia hora mas que são 

essenciais. Se uma máquina da produção é alterada e altera o procedimento do 

funcionamento da máquina, se calhar é uma coisa que se explica em meia hora. Mas, é 

necessário reunir os operários e explicar que a partir de agora o funcionamento vai ser 

assim, que se carrega neste botão em vez daquele ou que a manutenção já é feita desta 

forma ou daquela, e isto é formação, e é essencial, mas, nem sempre é considerada. 

AB- Em relação a formação a distância, o e-learning, é utilizada? 

DRH/PGP- A Danone está numa fase muito inicial com as plataformas de e-learning. O 

learning by Danone, quando se fez este rebranding (?), este departamento em Paris, lançou 

uma série de iniciativas. Nós estamos a trabalhar neste momento, em desenvolver, a pôr em 

prática, uma série de cursos de e-learning, mas, a questão é que desenvolver um módulo de 



C:\DOCUME~1\ajaneiro\DEFINI~1\Temp\Rar$DI01.895\2-Danone.doc 12

e-learning, para já, não são todas as matérias que se prestam a isso. Eu se quero fazer uma 

formação, uma coisa que seja eficaz e coaching, não é com o e-learning que eu vou 

aprender isso. Se eu quiser fazer uma formação acerca do PEI – o plano de emergência 

interno, aí já posso fazer isso. A questão é que é muito caro desenvolver um módulo de e-

learning bem feito e para rentabilizar isso é preciso ter massa crítica. Se eu vou desenvolver 

um módulo em que o meu público alvo se calhar são 3 pessoas por ano, eu não vou 

rentabilizar isso. Por isso é que tendencialmente nós não queremos estes módulos 

desenvolvidos a nível local mas sim a nível headquarter, em Paris. Porque eles desenvolvem 

módulos de e-learning em temas e áreas que se aplicam à maioria se não à totalidade dos 

países e depois é só uma questão de os traduzir. Por exemplo em temas, em áreas de 

gestão de projectos, e há metodologias próprias de gestão de projectos, de KPI`s (?) e por 

aí fora, estão a trabalhar nisso, por exemplo. 

AB- Muito bem. Um aspecto que também gostava que referisse é a questão das 

parcerias. Não sei, nomeadamente, se a empresa está aberta a participações com 

universidades, isso já referiu que sim, mas por exemplo, receber estagiários… 

DRH/PGP- Nós recebemos estagiários e temos políticas bastante claras quanto a estes 

estágios. Felizmente, creio eu, a tendência tem sido para melhorar, mas, continua a haver 

muito aquele estágio que se chama um estágio mas que é para arranjar uma mão-de-obra 

barata ou às vezes nem sequer remunerada para fazer o trabalho que ninguém quer fazer: 

fotocópias, arrumar,... Nós não fazemos nada disso. A nossa política proíbe terminantemente 

contratar pessoas neste enquadramento. Para uma área requisitar um estagiário, tem de ter 

de facto, um projecto aliciante que seja de facto algo com substância que traga uma mais 

valia à pessoa. Portanto, acolhemos estagiários, e inclusive, temos protocolos para tal com 

algumas universidades. Por exemplo, o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) que é 

onde nós temos a fábrica e há uma maior proximidade com eles. Nós temos protocolos para 

nós recebermos estagiários, para fazermos pesquisa e desenvolvimento em conjunto, para 

funcionários nossos irem dar formação às escolas, aos alunos, e, vice-versa, professores da 

escola darem formação às nossas pessoas, também. Protocolo de parceria que engloba 

formação, pesquisa e desenvolvimento, área de projectos, estagiários. 

AB- E lá tem pessoas, tem uma equipa que trata disso ou depende da DRH? 

DRH/PGP- Bom, há diferentes partes. Um protocolo destes, que eu mencionei, tem a parte 

de estagiários é gerida mais pela área de recursos humanos. A parte de pesquisa e 

desenvolvimento são coisas mais técnicas, do mundo fabril e é gerida por cada um dos 

departamentos. Nós temos um departamento de recolha de leite que desenvolveu com o 

IPCB um programa de rastreabilidade do leite. Isto foi o departamento de recolha de leite 

que geriu isso. Tivemos também um trabalho com eles em termos de gestão de energias, 

isso já foi o departamento industrial com os seus técnicos e engenheiros que geriu esse 

projecto juntamente com o Instituto. 
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AB- Ainda temos mais um bocadinho de tempo, ou não? 

DRH/PGP- Sim, eu não sei é se estou a dar-lhe o conteúdo de que estava à espera… 

AB- Sim, perfeitamente, muito rico até, como já esperava. É que às vezes, as 

empresas podiam ter toda esta informação no site e depois não se concretizar, 

mas, pelo que refere… 

DRH/PGP- De facto, o que está aí, faz-se. Existe. 

AB- Gostava ainda de ter a sua opinião sobre os novos enfoques a dar à formação, 

se bem que muito do que referiu, não são enfoques que sejam habituais, não é? 

Essa abertura à formação, ao desenvolvimento à aprendizagem, a própria utilização 

desses conceitos também não é que se utilize tradicionalmente. Habitualmente 

ouve-se falar de formação e ponto. E, de facto, há a ideia de que formação são os 

cursos; e referiu várias práticas que se enquadram não apenas na formação formal, 

mas informal, não formal. Perguntava-lhe agora a sua opinião sobre o que são 

tendências ou que perspectivas e novos enfoques dá à formação e 

desenvolvimento.  

DRH/PGP- … 

AB- … Algo mais que queira acrescentar ao que já referiu? 

DRH/PGP- Nós temos, por acaso, uma coisa que não lhe referi e importante como 

complemento ao que nós fazemos em termos de formação, que é: a empresa apoia 

formação académica externa para os funcionários. Ainda hoje aprovei o financiamento de um 

curso universitário para uma colaboradora nossa, administrativa que tem vontade e nós 

achamos que tem perfil e potencial para isso. Para progredir na área comercial. E então quis 

ir fazer formação universitária, tirar o seu curso para depois ter essas oportunidades e a 

Danone financia isso. Eu acho que isso cada vez mais será uma aposta também. Eu creio que 

o e-learning que nos EUA está muito divulgado, nas empresas que tiverem massa crítica 

para isso, isso vai ter que ser uma tendência porque há um investimento muito grande mas 

depois é muito rentabilizado, principalmente se for uma formação numa área que não é 

muito volátil. Fazer formação e-learning para legislação, não vale a pena. A legislação 

amanhã já é diferente e aí teríamos que estar sempre a mudar. Mas talvez em conceitos de 

marketing, na área logística, faça mais sentido. 

AB- Algum outro aspecto que considere importante e que eu não o tenha 

questionado? 

DRH/PGP- Olhe eu acho que a formação - o desenvolvimento, no sentido mais lato, é uma 

responsabilidade que as empresa têm. Porque nós contratamos pessoas da universidade que 

vêm com um curso feito e depois esquecemos que é preciso refrescar o conhecimento. As 
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tendências são para que o conhecimento mude cada vez e evolua com mais rapidez. E nós se 

queremos ter uma mão-de-obra capaz, reter o conhecimento na empresa e queremos que as 

pessoas estejam actualizadas com novas ferramentas, novas tendências, novas técnicas, 

temos uma responsabilidade em garantir que isso aconteça. Fala-se muito na  

responsabilidade social, e a responsabilidade social começa dentro da empresa, não é 

aquelas coisas bonitas que se fazem para fora e para aparecer nos jornais que fomos ajudar 

o banco alimentar… não, começa cá dentro. E essa responsabilidade é enorme, de 

desenvolver as pessoas, de investir nessas pessoas, porque depois a empresa vai ter o 

retorno. Mas muitas vezes nós preocupamo-nos muito qual é o curso que a pessoa tem, 

quais foram as médias, no momento de a recrutar mas, vamos ver 5 ou 10 anos mais tarde, 

e a partir desse ponto em que a pessoa entrou, o que é que nós fizemos para a desenvolver 

mais? e acho que é importante as empresas estarem conscientes disso. 

AB- Bem não é suposto nós emitirmos opiniões mas, parece que também a 

formação é uma área “apaixonante” para si? 

DRH/PGP- Veja, eu acho que é uma área que pode e deve ser considerada estratégica. Nem 

sempre é considerada assim. Se nós dizemos que as pessoas são o … (?) mais importante de 

uma empresa, são, se nós cuidarmos delas. Cuidar delas passa por desenvolvê-las, mantê-

las actualizadas, mantê-las como bons profissionais. Se calhar por causa disso é que vemos 

infelizmente as empresas optarem por sangue novo, pessoas mais novas e preterirem 

empregados, colaboradores que estão na empresa há muito tempo e que hoje têm 40 e tal, 

50 e tal anos e não estão actualizados. Pois, mas isso teria sido uma responsabilidade da 

empresa. Será que o fizeram? Se calhar estes jovens que a empresa prefere recrutar hoje, 

daqui a uns anos vão estar na mesma situação. Para mim, é uma área que eu dou muita 

atenção. 

AB- Muito bem, muito obrigada. Como lhe disse esta é uma primeira fase 

exploratória e depois, espero, que talvez daqui a um ano estarei já a fazer o 

trabalho aprofundado em 3 ou 4 empresas que espero escolher e depois, nessa 

altura, obviamente, como também já lhe tinha dito ao telefone, nessa altura farei o 

pedido e veremos se há possibilidade. A ideia é aí aprofundar alguns aspectos que 

aqui foram referidos. Interessa-me identificar também as boas práticas nas 

grandes empresas, mas, nessa altura, depois falaremos. 

DRH/PGP- Sim senhora. 
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3. Relatório da entrevista 

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

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

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

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

detrimento da sua profundidade.  

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

um conjunto de metodologias próprias e práticas instituídas. Mostra uma grande abertura 

face ao exterior e uma actividade permanente de estímulo e encorajamento às práticas de 

aprendizagem. 

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

de investigação. Também foi possível conhecer os sentimentos do entrevistado sobre o 

estado corrente de questões relacionadas com a formação e desenvolvimento não apenas na 

empresa, mas também de forma geral.  

Foi notória a assumpção de que o conceito de formação é limitativo e pode não incluir outras 

situações de aprendizagem e de desenvolvimento das pessoas. Notória também é a 

responsabilização das chefias pelos processos de desenvolvimento das equipas.  

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

incluem: a formação on-the-job; uma aprendizagem fazendo acompanhada de alguém que 

sabe fazer; o self- learning; a participação e aprendizagem através de uma equipa de 

projecto; passar um dia com outro colega que desempenha outra função; conhecer as 

práticas noutro país; organização de fóruns de debate. 

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

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

não ter aí qualquer intervenção.  

4. Identificação e definição de problemas e de variáveis relevantes 

Com base nas respostas e opiniões do entrevistado, obtivemos um conjunto de pistas e de 

questões -chave a serem tratadas: 

- A adopção de uma linguagem e terminologia que remetem mais para os conceitos de  

desenvolvimento e aprendizagem e menos para o de formação (“porque o desenvolvimento 

não passa apenas pela formação”); 

- A perspectiva dual em relação ao desenvolvimento das pessoas. Por um lado, a 

responsabilidade que cabe à empresa (“nós se queremos ter uma mão de obra capaz, reter o 

conhecimento na empresa e queremos que as pessoas estejam actualizadas com novas 
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ferramentas, novas tendências, novas técnicas, temos uma responsabilidade em garantir que 

isso aconteça”), e por outro, a que cabe a cada uma das pessoas (“tem que ser o próprio e o 

próprio tem que liderar. Obviamente depois a função dos RH é proporcionar as ferramentas, 

o enquadramento, as políticas”); 

- A quantidade de horas de formação ou o número de cursos podem não ser relevantes 

(“mais vale fazer uma ou duas boas formações por ano mas bem planeadas, bem 

trabalhadas - o que eu quero dizer com isto é: a formação não acaba quando acaba o curso. 

A formação começa quando daí, é quando acaba o curso”); 

- A responsabilidade da formação cabe ao próprio e à sua chefia (“eu quero que você à 

partida com o seu supervisor identifique primeiro porque é que o vai fazer”) e, há um 

trabalho prévio à formação que consiste em definir “em que situações e quando é que o vai 

aplicar, isso fica por escrito e assinado pelo colaborador e pelo seu supervisor e nós”); 

- A formação geral e não apenas específica é uma responsabilidade que pode caber às 

empresas. Por outro lado, fica patente uma atitude proactiva e não apenas reactiva face à 

formação (“este danoforum que no fundo é um bocadinho aprender coisas que normalmente 

não estão ligadas a uma competência específica ou uma necessidade específica, do negócio 

da Danone mas, como profissionais de marketing, é um tema que se fala”); 

- A formação pode partir e ser totalmente organizada por outros departamentos da empresa, 

que não o de RH/ Formação. As situações de partilha de informação e de formação 

acontecem integradas na própria vida dos departamentos. Daqui decorrem novos enfoques 

de formação: passar numa equipa de projecto; organização de fóruns de debate,… 

- A aposta e incremento na criação de uma equipa de formadores internos que devem 

conjugar as aptidões técnica e pedagógica ( “se a pessoa tem a aptidão para formador e se 

tem um conhecimento técnico necessário para dar nessa área e, por outro lado, isto também 

é uma valorização do próprio”); 

- A responsabilidade de desenvolver as pessoas, cabe a empresa ou cabe ao trabalhador? 

(“nós preocupamo-nos muito qual é o curso que a pessoa tem, quais foram as médias, no 

momento de a recrutar mas, vamos ver 5 ou 10 anos mais tarde, e a partir desse ponto em 

que a pessoa entrou, o que é que nós fizemos para a desenvolver mais?”); 

- Existência de parcerias com universidades, como no caso desta empresa, com o INSEAD3 e 

com o IPCB4. 

                                                 
3 Institut Européen d'Administration des Affaires em Fontainebleau (França) por muitos considerada a 
mais prestigiada escola de negócios. 
4 Instituto Politécnico de Castelo Branco 
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5. Relatório do Processo de entrevista 

O contacto foi estabelecido por um quadro superior da empresa, que dentro das nossas 

relações pessoais, se prontificou a remeter um e-mail com o pedido de colaboração, 

especificando os objectivos e tópicos para a entrevista. Em dois dias obteve-se a anuência 

para a entrevista, que poderia realizar-se ainda nessa semana. Por sugestão do DRH, 

estabelecemos um contacto telefónico nesse dia e, solicitámos que a entrevista se realizasse 

3 semanas depois.  

A pesquisa antes da entrevista efectuou-se no site institucional da casa mãe onde se 

encontra largamente espelhada a política de recursos humanos e de desenvolvimento das 

pessoas, para todas as subsidiárias. Foi também recolhida informação junto de periódicos e 

da imprensa em geral. 

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

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

entrevista e enquadrámos o projecto em que se insere.  

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

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

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

entrevistado dos passos seguintes. 

O DRH disponibilizou-se para nos dar mais dados sobre a empresa. 

 


