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Vanpro - Assentos, Lda 
 
Nº Empregados: 129  

Natureza: Nacional / Privada  

Sector: Indústria 

Actividade: Fabrico e montagem de assentos para o mercado automóvel 
 
DRH: Dra Fátima Regatão 
 
Entrevista: 25/11/06  - 17h às 18h 
______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

A VANPRO - Assentos, Lda é uma empresa industrial de montagem de assentos em 

sequência e em JIT (Just-in-Time), resultado da joint-venture entre as multinacionais 

Faurecia e Johson Controls para o projecto da AutoEuropa. Foi fundada em 1993 e localiza-se 

no Parque Industrial da Autoeuropa, em Palmela. 

Quanto à sua filosofia operacional, a Direcção da Vanpro considerou a utilização da 

metedologia Balanced Scorecard1 como uma ferramenta auxiliar no processo de optimização 

e divulgação da Estratégia Organizacional.  

A saúde e segurança dos colaboradores da Vanpro é de maior importância, sendo 

regularmente ministrada formação adequada. Os processos de trabalho e as políticas estão 

estabelecidos para minimizar os riscos. Regularmente a empresa revê as condições dos 

postos de trabalho, para garantir um local de trabalho seguro e saudável. 

É uma das poucas fábricas que está certificada em termos de sistemas de higiene e 

segurança, uma vez que apenas uma das fábricas de cada um dos grupos conseguiu esta 

certificação, ao contrário do que acontece com a certificação ambiental que é comum a 

cinquenta por cento das empresas. A VANPRO está certificada em higiene e segurança desde 

Setembro de 2002.  

                                                 
1 O Balanced Scorecard (BSC) é um instrumento de gestão muito divulgado actualmente nas empresas 
que praticam estilos de gestão modernos e orientados à estratégia. Trata-se de uma metodologia 
desenvolvida pelos Profs. David Norton e Robert Kaplan no início dos anos 90. Pretende ampliar   a visão 
dos sistemas de controlo tradicionais para além dos indicadores financeiros, em vários  sentidos, 
incluindo: Informação externa e interna; Informação constante sobre o desempenho organizacional; 
Informação sobre os resultados actuais e futuros da empresa. 
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2. Perguntas e respostas 

AB- Em relação ao número de trabalhadores, sofreu uma redução? 

DRH/FR- Nós não ganhámos o negócio do EOS e só temos o mono volume neste momento e 

então passámos de dois turnos para um turno e tivemos que reduzir para metade das 

pessoas. Não reduzimos tanto porque ficámos com um grupo de pessoas para um projecto 

que já ganhámos, o projecto Sirocco e estávamos na expectativa de ganhar o Sirocco e 

portanto esses quadros são necessários para agora fazer o desenvolvimento do projecto 

Sirocco. Portanto, com a entrada do projecto Sirocco, então vamos começar a crescer 

novamente. Nós também já tivemos 3 turnos depois trabalhámos em 2 turnos e pronto.  

AB- É uma empresa que está muito dependente da Ford VW… 

DRH/FR- Só, só. É o nosso único cliente, a Autoeuropa. Portanto, não existe em mais lado 

nenhum. A Vanpro é uma joint-venture que se juntou só para fornecer este cliente, só para 

este negócio. Para os negócios que ganharmos da Autoeuropa. Portanto também estamos à 

espera de depois ganhar o novo Sharan.  

AB- Para introduzir a nossa entrevista, pedia-lhe que se referisse, de forma aberta, 

à estrutura que tem a empresa, aos grupos funcionais que tem e depois, para esses 

grupos, qual é a formação que a empresa disponibiliza, digamos assim.  

DRH/FR- Nós temos o maior grupo profissional, é os directos, ou seja, são os operadores. Os 

operadores de montagem, porque nós somos uma montagem final. Nós só montamos 

assentos e portanto o grupo maior que é o grande grosso que são 55% da população da 

empresa, neste momento, porque no ano passado eram 70%, 77% da empresa eram 

directos. Ou seja, operadores de montagem, pessoas do armazém que fazem o picking, ou 

seja, que trazem as peças do armazém e põem-nas na linha de montagem, para serem 

montadas e, é o grande grupo. Depois temos também um número significativo de indirectos 

que são todas aquelas pessoas relacionadas com a produção, que são os auditores, são os 

operadores de armazém, é a manutenção, é toda a parte do processo e, depois, temos os 

saddlery2 (?) que são os staff em si, os quadros técnicos, e administrativos e a direcção. 

Portanto, qual é a formação que nós disponibilizamos? Toda a formação que seja necessária. 

Nós fazemos o levantamento de necessidades de formação, no início de cada ano e depois, 

de acordo com as necessidades que são feitas, assim se faz o plano de formação. Para além 

disso damos formação contínua, ou seja, as pessoas entram, fazem uma integração na 

empresa e têm depois um percurso de formação porque a pessoa não começa a saber 

montar assentos, logo. Tem um mapa de competências, de aptidões e vai passando na linha 

e vai adquirindo competências em várias posições até ter competência para fazer todas as 

posições da linha e ser polivalente. Portanto, isso é o percurso de todas as pessoas que 

entram para a empresa, no início. Depois há toda a formação complementar que é a 

                                                 
2 De saddle – estar numa posição na qual tem poder e autoridade 
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formação em línguas, também é necessário ou formação técnica, mais específica que 

também é necessário e que as pessoas não têm e depois há outra formação que são 

metodologias específicas da indústria automóvel e da própria empresa. Tem a ver também 

com as certificações, porque nós somos certificados pelas CS e somos certificados pelo 

ambiente e pela segurança e higiene. E portanto todas as certificações, todas as adequações 

da norma, todos os requisitos que são necessários nós temos que dar formação às nossas 

pessoas todas, de acordo com as competências que é necessário desenvolver. 

AB- Em relação ao que disse, duas questões: a primeira é, em relação à formação 

de integração na empresa, é mais para os operadores … 

DRH/FR- Toda a gente, toda  a gente é integrada na empresa. 

AB- E como é que fazem? Imagino que seja na linha de montagem, uma formação 

em contexto… 

DRH/FR- Primeiro é um dia ou meio dia dependendo da disponibilidade da pessoa, se ela é 

para ontem ou é para hoje, dá-se uma formação em sala. Nós temos uma célula de 

formação e dá-se a formação em sala e em que se fala sobre a empresa, sobre todos os 

departamentos da empresa, fala-se sobre a higiene e segurança, fala-se sobre TPM que é a 

manutenção preventiva3, que se fala de todas as metodologias que a empresa desenvolve. 

Depois, se é operador de montagem, vai ver a linha de montagem na célula. Nós temos uma 

célula onde se exemplifica como é que se monta, para elas verem e perceberem. 

AB- Um simulador? 

DRH/FR- Não, a célula é como se fosse a montagem mas em vez de ser em linha é em 

célula. Tem todos os materiais que se montam mas numa célula, não na linha de montagem. 

Depois essas pessoas seguem para a linha de montagem, são dadas ao chefe de equipa, o 

chefe de equipa começa a integrá-los primeiro consoante as operações mais fáceis e depois 

as mais complicadas e as outras pessoas que não são da linha de montagem, são integradas 

nas áreas e passam por uma pessoa da segunda linha, uma chefia, essa pessoa 

normalmente passa por todos os departamentos. A chefia do departamento onde ela vai ser 

inserida contacta comigo e com os outros departamentos e nós fazemos um plano de 

integração que pode durar uma semana, dependendo da necessidade de ser mais ou menos 

desenvolvida a integração da pessoa porque depende da função que ela vai enquadrar.  

AB-  E falou depois da outra formação que há … 

                                                 

3 Conjunto de acções programadas tais como inspecção, limpeza, ajustes e reparações que visam reduzir 
a probabilidade de ocorrência de anomalias e a degradação do desempenho da rede. (Ingl. Preventive 
Maintenance). 
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DRH/FR- Depois é o plano de formação anual que nós temos sempre e dependo dos 

conhecimentos técnicos, teóricos ou práticos que queremos dar às pessoas. Temos formação 

que temos sempre: 5S, TPM, Kaizen, temos sobre higiene e segurança, brigada de incêndio, 

essas formações são formações que são reciclagem, todos os anos tem que ser, também 

sobre emergência, evacuação, os extintores, todos os anos acontecem e são repetidas para 

os diversos grupos de pessoas, são reciclagens. Também em primeiros socorros; os 

socorristas de tanto em tanto tempo vão ser reciclados. Depois, para além destas formações 

todas as que têm de acontecer sempre, há outro tipo de formações. Por exemplo, condução 

de empilhadores, nós não podemos ter ninguém no armazém que não saiba conduzir 

empilhadores e que não tenha formação. Depende muito dos conhecimentos técnicos e 

práticos que cada pessoa tem que comportar.  

Para além disso, já fizemos duas sessões também, por duas vezes, em reconhecimento de 

competências. Nós apercebemo-nos, na altura do despedimento, que nas nossas pessoas 

havia muita gente sem o 9º ano e assim, dificilmente conseguiriam arranjar emprego noutro 

lado e nem sequer conseguiriam arranjar cursos de formação do IEFP porque aquilo é só 

para quem tem o 9º ano. Então, fizemos com uma empresa que é reconhecida pelo Instituto 

de Emprego e Formação Profissional, o reconhecimento das competências. 

AB- Portanto era um CRVC. 

DRH/FR- Exactamente. E primeiro demos - porque a maior parte dessa formação é feita com 

computadores e as pessoas não tinham formação em computadores, demos-lhes primeiro 

uma formação base em Word, Excel, Outlook, tivemos que interromper o RVCC porque as 

pessoas não conseguiam acompanhar e demos primeiro uma abordagem de informática na 

óptica do utilizador e depois demos o RVCC. Essa empresa ia à nossa empresa e as pessoas 

tinham a formação a seguir ou antes do trabalho. Aqueles que entretanto foram 

dispensados, continuaram a fazer o curso. Depois fizemos duas edições e este ano repetimos 

outra vez. E aqueles que estavam inscritos e que tinham saído da empresa, foram 

chamados. Quer os que se mantinham lá, quer os outros que nós tínhamos prometido 

formar, foram lá para fazer a formação. Só aqueles que entretanto desistiram é que não. 

Portanto, este ano quando fizermos o novo recrutamento e selecção, já não vamos recrutar 

ninguém com menos do 9º ano. Porque percebemos que às vezes vêm pelo trabalho 

temporário, dizem que têm isto e têm aquilo mas, nem sempre as pessoas têm o 9º ano. 

Portanto, esta também é uma dificuldade para fazer às vezes a formação complementar na 

empresa. Mas era à volta de 55 pessoas, houve umas quantas desistências porque nem toda 

a gente tem paciência para estudar. 

AB- Ainda foi um processo moroso. Terá demorado um ano? 

DRH/FR- Não porque foi intensivo. Não é como ir para o liceu. Foi mais curto, todos os dias 

durante vários meses havia aquela formação. Aqui não podemos chamar formação; é o 
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reconhecimento das competências, pronto. Entrou dentro do nosso plano de formação mas o 

próprio … 

AB- … Serve para elevar a qualificação, não é? 

DRH/FR- Exactamente e para eles depois poderem adquirir outras competências, não é? 

AB- É interessante a empresa ter essa preocupação… 

DRH/FR- Foi uma maneira de darmos mais qualquer coisa às pessoas, também para não as 

pormos porta fora… 

AB- E quantas pessoas nesta formação elevaram o seu nível de qualificação? 

DRH/FR- Eram 55, foi à volta de umas 40 e tal. Desistiram umas 10 ou 12. 

AB- Qual é que é a estrutura que tem na DRH? 

DRH/FR- Na DRH eu tenho, porque a DRH para além dos RH também tem os serviços gerais, 

eu tenho 2 pessoas, tinha 3, tive também de encolher a minha estrutura, tenho duas 

assistentes e depois também tenho mais uma pessoa que não é propriamente dos RH, é da 

recepção e do secretariado. Portanto tenho 3 pessoas e mais eu. 

AB- E dedicadas às questões da formação? 

DRH/FR- Só tenho uma. E não faz só formação. Faz outras coisas. 

AB- Estão e todas essas formações que são habituais na empresa, também pelo 

facto de ser certificada, quem é que são os formadores? 

DRH/FR- Nós temos alguns formadores internos que têm o curso de formação de formadores 

mas basicamente a formação que é essa formação de reciclagem é contratada ao exterior 

porque não temos meios nem pessoas, como vê eu e a minha assistente que trabalhamos e 

levamos a formação não podemos…. 

B- Mas tem uma equipa de formação de formadores eventuais, internos… 

DRH/FR- Que têm formação de formadores, mas que têm os seus postos de trabalho 

normais e que fazem formação aos colegas. Como eu este ano, agora em 2007, por 

exemplo, estou a pensar preparar algumas formações para dar algumas competências aos 

chefes de equipa, à minha área, mas, pronto, isto são temas que eu, nós, notamos que faz 

falta na empresa, vou preparar formação e que vou dar, como o director geral também dá 

formação, como a minha colega coordenadora de Higiene e Segurança também dá formação, 

pronto, todas as pessoas e a maioria das pessoas… eu, por exemplo, já fiz formação de 

formadores mas precisava de voltar a fazer. O director geral nunca teve mas, pronto, nós 
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fazemos. Se é necessário, damos. Mas basicamente o que nós temos é que contratamos 

empresas que dão formação dentro da empresa ou fora, as pessoas vão aos locais receber 

formação. Se for grupos grandes da empresa, interdisciplinares fazemos lá dentro porque é 

mais fácil. Se não, vamos aos locais, ou à Cegoc, ou à Cruz Vermelha quando foi o curso dos 

socorristas, ou outra, por exemplo, na Cruz Vermelha nós precisávamos de meios e nós não 

tínhamos os meios todos era mais fácil, embora fossem muitas pessoas, foram à Cruz 

Vermelha, mas a maioria das vezes, quando são formações que envolvem muitas pessoas, 

faz-se na empresa. Contratamos ao exterior e o formador faz lá. 

AB- E o papel das chefias, os chefes de linha, as chefias directas? 

DRH/FR- Esses fazem a formação on-the-job. Mas não têm competência para fazer outro tipo 

de formação. É mais on-the-job e depois também falam da parte da segurança, do 

equipamento de segurança, essas questões todas, e é mais reciclagem, mas, fazer formação 

propriamente dita, é feita por outras pessoas porque as chefias de linha não são pessoas que 

tenham muito tempo. Eles têm muita coisa para levar, não é? 

AB- De qualquer forma, quando referiu a integração das pessoas na empresa, há 

alguma parte feita no posto de trabalho? 

DRH/FR- Isso é feito por uma pessoa, um formador que nós temos para isso. Neste 

momento ele não é só formador a tempo inteiro porque era uma pessoa que também o 

trabalho que estava a fazer, não precisávamos dele a tempo inteiro e então ele acumulou 

esta função. Depois, quando começarmos a ter mais gente vamos ter que recrutar um novo 

formador que vai ter que fazer muita formação, a outra pessoa também como vai entrar 

noutro processo também já tem colocação a tempo inteiro, e portanto, esta pessoa só faz 

integração e reciclagem.  

AB- De operadores? 

DRH/FR- De operadores e de auditores e de... estas formações, destes temas. Depois, on-

the-job, faz o chefe de equipa. 

AB- Mas é uma formação, digamos, mais informal, não é? Não é formação em sala, 

fazem-se acções de formação… 

DRH/FR- Não, na integração e reciclagem fazem formação em sala mas depois o fazer 

assentos é na linha e aí a pessoa tem o mapa de aptidões e à medida que vai adquirindo 

competências, o chefe de equipa vai pintando a cores - porque tem cores, a competência 

que aquele operador já adquiriu em cada linha. 

AB- No posto de trabalho, há alguma forma de estruturar essa aprendizagem? 
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DRH/FR- Há porque cada posto de trabalho tem várias estações e as estações têm 

procedimentos, como é que se faz, como é que se monta, tem as cartas de controlo e estão 

penduradas em frente a cada estação de trabalho, as várias operações; portanto, isso está 

tudo documentado, e as operações de segurança, e como é que se monta o side airbag, Em 

cada posto há essa informação escrita e com desenhos, por isso, é fácil estar estruturado. 

AB- Então os novos elementos chegam lá e só têm que ler e cumprir … 

DRH/FR- Não, alguém lhes explica mas, numa dúvida podem-se valer daquilo. Mas é 

essencialmente exemplificativa e explicativa. Quer o chefe de linha quer o polivalente. Se há 

um polivalente na linha, que sabe fazer todos os postos, as pessoas para sair, para ir fumar, 

para ir ao médico, para fazer fisioterapia, têm que ser substituídas. Portanto nós temos 

polivalentes na linha que sabem fazer todos os lugares e que substituem os colegas e 

também dão formação e acompanham quando é necessário. 

AB- Quando ao fim do ano faz o balanço social, todas estas horas de formação são 

incluídas? 

DRH/FR- Eu no plano de formação tenho um mapa por cada departamento e é onde se 

regista toda a formação que se faz. O custo, as datas, as pessoas envolvidas, e depois temos 

os registos da formação porque nós fazemos a avaliação da acção de formação. Só não 

fazemos a avaliação por exemplo de conferências ou de acções de muito curta duração, 

como a formação que leva meia hora porque são reciclagens; não vamos pedir à pessoa…. A 

não ser que seja muito importante ter se a formação atingiu os objectivos e aí faz-se, mas a 

maioria das vezes, se é menos de um dia não se faz a avaliação. Mas de resto, faz-se 

avaliação de todas as acções de formação e a avaliação depois, da eficácia da formação, de 

todas as acções realizadas. Entre 3 a 6 meses depois de serem feitas, executadas, faz-se a 

avaliação da eficácia da formação. 

AB- Pode explicar como é que faz? 

DRH/FR- Faço com a chefia e com os formandos… 

AB- Com um questionário? 

DRH/FR- Com um questionário. Temos um para a chefia e um para os funcionários. E depois 

no final do ano no relatório anual de formação, faço o acompanhamento. Bem, vamos 

fazendo durante o ano, não é? Porque sabemos sempre se a formação correu bem, correu 

mal, estamos sempre em cima de cada acção de formação e até para não contratarmos 

empresas cuja formação não correu de acordo com o que tínhamos planeado e o que 

tínhamos pedido. Mas depois, tudo sistematizado é anualmente. Cada vez que se faz o 

levantamento dos registos da formação, nós temos sempre curiosidade, deixa lá ver como é 

que isto correu, o que é que as pessoas disseram, como é que é. As formações vão 

acontecendo, são muitas formações e no fim do ano eu faço um relatório de formação onde 
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depois se sistematiza toda essa informação, circula pelas várias áreas e, mensalmente, nós 

temos reunião de direcção e temos indicadores de formação também, como tenho 

indicadores de absentismo, indicadores de turnover, indicadores de custos de pessoal e todo 

isso e mensalmente na reunião de trabalho com os meus colegas, eu também falo em 

relação à formação, se fez, se não se fez, o que é que aconteceu, se houve absentismo na 

formação, porque é que houve absentismo na formação, quais foram os trabalhadores ou as 

áreas em que as pessoas faltaram, portanto, faz-se esse acompanhamento. Depois no final 

do ano é para ter um pouco actualizado como é que foi a nossa actividade de formação e 

também porque vão lá os auditores quer os internos, quer os externos. 

AB- Mas considera apenas a formação que decorre em sala? Seja interna ou 

externamente? 

DRH/FR- Não, toda.  

AB- E a formação de integração no posto de trabalho, a que ocorre com as chefias? 

DRH/FR- Também, fica registada e fazemos um questionário. A própria formação que é dada 

no posto de trabalho é registada e é sistematizada. Vai para o plano de formação e há o 

mapa de aptidões e aí também está documentado, nas nossas instruções de trabalho, quer 

na da formação, quer na da avaliação de desempenho. Também temos que cumprir os 

requisitos da norma. E um dos requisitos da norma no que se refere à gestão dos RH, a 

formação é um dos requisitos mais importantes. Portanto nós temos que ter tudo muito bem 

documentado e muito bem registado. Também porque é importante porque gastamos muito 

dinheiro e temos de saber como é que o gastámos e se foi eficaz ou não, se valeu a pena, 

não é? Isto se a formação aconteceu e se a pessoa teve oportunidade de pôr os 

conhecimentos em prática ou não, porque às vezes há formação e chegamos à conclusão 

que não demos possibilidades às pessoas de a por em prática e então temos de pensar duas 

vezes, e questionar as chefias “então, deu-se esta formação e para quê? Temos aqui 

competências internas e cada vez mais, e para quê? Se temos competências internas essas 

pessoas que ponham as competências em prática. 

AB- E  essa formação agora a que se está a referir, que é dada por fornecedores, 

empresas de formação, é na área comportamental ou? 

DRH/FR- Sim, também, trabalho de equipa…. 

AB- E como é que garante que esses formadores que são externos à empresa… 

DRH/FR- Mas têm que ser empresas que nós conhecemos, não é? São empresas que nós 

conhecemos e que são referenciadas. 

AB- E eles próprios conhecem a empresa? 
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DRH/FR- Sim, têm de conhecer. Para já, a formação comportamental, normalmente são 

empresas que trabalham connosco até já fazem outro tipo de trabalho de consultoria. Nós 

agora até estamos a preparar uma formação com a ATEC e preparámos conjuntamente com 

eles porque pretende aos operadores, elevar o nível em termos de gestão em vários temas 

que tem a ver com a realidade da empresa e portanto o formador dá uma parte que tem que 

integrar todos os conhecimentos e competências em termos do que é a Vanpro e então 

vamos ter que fazer com eles. Eles vão para lá conhecer a empresa e nós temos que dar 

também a nossa quota-parte porque há várias formações que são por catálogo, não é? Ou já 

estão estandardizadas ou é em legislação laboral ou é formação, como a Siemens que tem 

equipamento, enfim, dependendo das áreas que são, existem empresas no mercado 

credenciadas para isso e depois há aquela formação que tem que ser feita especificamente 

para a Vanpro e essa tem que ser feita conjuntamente connosco, ou comigo ou com as áreas 

directamente envolvidas. Comigo se for da minha competência ou das outras áreas d acordo 

com o que pretendemos desenvolver. 

AB- A Vanpro é uma das associadas da ATEC? 

DRH/FR- Não. A Atec também está no parque Industrial. A Atec tem uma grande parte da 

Autoeuropa. Aliás todos os formadores e toda a área da Formauto passaram para a Atec. A 

Atec tem competências para fazer formação nas áreas que nós pretendemos porque também 

fazem e têm formação ao nível da indústria automóvel. Conhecem bem todos os 

fornecedores e conhecem bem todas as medidas que nós queremos incrementar as 

competências. A Atec, mas como podem ser outras empresas como a Tüv, como a Siemens, 

como a TMI, a Cegoc. Bem, à Cegoc, nós vamos lá. 

AB- Para todo esse volume de formação, recorrem à formação financiada? 

DRH/FR- Só recorremos 2 vezes. No início, ao Pedip II e depois ao Sime, quando fizemos a 

implementação de todo o sistema de higiene, segurança, saúde e ambiente. Foi assim um 

grande projecto. Agora as formações financiadas são formações… infelizmente no nosso país 

a formação financiada é muito burocratizada. Nós gastamos mais dinheiro a pagar a 

empresas que nos façam aquele figurino, porque aquilo tem que ter aquelas regras todas … 

aquilo é mesmo para a gente desistir, eu digo-lhe, eu só faço formação financiada obrigada. 

Quando também tem a ver com investimento, porque o Pedip teve a ver com investimento, 

como o Sime também teve a ver com investimento e valeu a pena. Agora fazer formação só 

por causa do financiamento, dá mais trabalho do que não fazer. E depois isto é tudo grupos 

e não é um qualquer que tem contabilidade organizada, obriga a ter aqueles dossiers, 

aquelas folhas, aquele figurino todo, que é burocracia que nunca mais acaba e eu costumo 

dizer que é para ver se a gente desiste. Não temos recursos internos suficientes para fazer 

aquilo tudo e então contratamos empresas que normalmente estão bem, movimentam-se 

bem nesses meandros só que lhe digo que levam muito dinheiro para fazer esse trabalho e a 

última experiência que tivemos foi muito desagradável porque levaram muito dinheiro e 

fizeram tudo muito mal. Nós tivemos que pagar a novos consultores para fazer o trabalho 
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todo de novo, porque aquilo é isto não entra, aquilo não entra, aqueloutro não entra… aquilo 

é complicadíssimo! 

AB- Os custos elegíveis não é? 

DRH/FR- Eu compreendo que tenha que ser tudo muito rígido porque no nosso país, como a 

gente sabe, infelizmente muita gente se serviu dos dinheiros da formação para fazer outras 

coisas. Mas eu acho que havia uma forma muito mais simples porque nós temos registos de 

formação, temos tudo, e aí poderiam fazer as auditorias que fossem necessárias. Eu acho 

muito bem, auditarem tudo o que for necessário, o que quiserem. Agora, que fizessem estas 

coisas com documentos e tudo muito mais simples. Eu também tenho que dar conhecimento 

da formação, à minha área financeira, aos auditores, à direcção aos meus colegas, agora, 

acho que isto é um exagero. Fazer formação financiada com toda a documentação que 

existe, eu acho que dá de comer a muita gente, sabe? Mas não é isso que dá garantia de se 

empregarem bem os fundos. Portanto, em 12 anos, nós só fomos financiados 2 vezes. Não 

compensa. Mas continuamos a fazer formação na mesma. Agora há 2 anos que temos um 

orçamento um pouco mais reduzido do que era habitual, porque os projectos que nós 

ganhámos têm uma margem mínima e quando não há dinheiro nãos e pode gastar. Tem que 

se gastar e ser muito bem empregue. Mas todos os anos temos um bolo muito razoável para 

a formação. 

AB-  Outra questão: têm parcerias, já percebi, e têm estagiários… 

DRH/FR- Sim, temos estagiários da Atec. A Atec tem aquele programa de recém licenciados 

à procura do primeiro emprego e já fizemos o ano passado em duas áreas, este ano, temos 

uma estagiária que vai lá estar 3 meses. 

AB- … 

DRH/FR- Às vezes da Escola Profissional de Setúbal também já nos pediram um estágio mas 

a maior parte das vezes as pessoas não têm nem conhecimentos de inglês, nem 

conhecimentos… são estágios muito académicos, sabe? Não são estágios onde as pessoas 

possam fazer algum trabalho na empresa. Não têm muita autonomia e nós, infelizmente, 

não temos muito tempo para ter lá assim estagiários que vão sem saber nada, que vão só 

mesmo para aprender. Mas pronto, quando são muitos estagiários que podem desenvolver 

algum trabalho com alguma autonomia e mesmo com acompanhamento nosso, nós 

aceitamos. 

AB- Qual é a sua perspectiva em termos de formação e desenvolvimento das 

pessoas? Qual é que deve ser o caminho? 

DRH/FR- O que eu noto relativamente às pessoas é assim. Hoje, não existe uma grande 

preocupação por parte do trabalhador propriamente dito em adquirir competências, pelo 
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menos ao nível da indústria automóvel e ao nível da península de Setúbal. As pessoas são 

muito básicas em termos da formação que têm, mesmo escolar… 

AB- Refere-se aos operários? 

DRH/FR- Não só, não só. Aos operadores, aos chefes de equipa; as pessoas estão muito 

muito na expectativa de ser a empresa a fazer a formação e isso, independentemente de ser 

uma obrigação que eu também acho que deve ser das empresas, acaba por muitas vezes 

limitar; se as pessoas tivessem um nível que também puxassem por elas, nós em termos de 

empresa ainda podíamos evoluir mais e fazer as pessoas evoluir mais porque o nível delas 

era mais elevado e o interesse também era mais elevado e então poderíamos subir mais 

degraus. Quando as pessoas não têm ainda determinado tipo de degraus, é necessário faze-

los subir e daí a necessidade de nós muitas vezes irmos ao básico. Nós muitas vezes damos 

formação em estatística, em ferramentas da qualidade e estruturamos a formação numa 

determinada base e depois o formador conversa connosco e diz “olhe eu para fazer formação 

a estas pessoas tenho que ir ainda mais abaixo e portanto se calhar não conseguimos ir tão 

longe quanto poderíamos”. Então, “tudo bem, se não podem, temos de ir lá ao fundo dar-

lhes aquilo que elas não têm”. Porque as pessoas têm uma formação muito muito baixa. 

Mesmo as pessoas que têm uma formação superior, excepto um caso ou outro, em que as 

pessoas já se disponibilizam a fazer pós-graduação ou mestrado, as pessoas sabem aquilo e 

não sabem mais nada. Portanto, obriga muito a empresa a dar muita formação mas também 

não pode subir a um nível tão elevado quanto poderia. Hoje há uma grande disparidade. Ou 

há um grande número de pessoas que se interessam, fazem pós graduação e se interessam, 

mas também há um grande número que tirou aquilo e pronto, ficou por ali para ter uns bons 

carros e uns bens materiais.  

AB- E a empresa faz alguma coisas para promover a auto- aprendizagem? para que 

as pessoas se interessem, que leiam,… 

DRH/FR- Nós trabalhamos muito ao nível da comunicação. Procuramos despertar nas 

pessoas conhecimentos e interesses. Eu também tenho a responsabilidade da comunicação e 

agora, por exemplo, estamos a publicar informação desde aspectos culturais, teatros, 

cinemas e coisas que podem levar os filhos, e também aspectos de saúde, por exemplo, li 

uma série de artigos sobre as doenças que mais matam em Portugal que vi na revista Focus, 

está muito bem feito e agora todas as semanas nós publicamos um tema nos quadros de 

afixação da empresa para dar tempo a que as pessoas leiam. E isto, também o fazemos ao 

nível da higiene e segurança, ao nível dos resíduos, ao nível do ambiente, tudo o que se 

refere à responsabilidade social, tudo o que nós nos envolvemos, nós publicamos que é para 

as pessoas perceberem que nós também temos uma responsabilidade social e eles também 

deveriam ter, portanto, um pouco nessa base. Procuramos que as pessoas estejam um 

pouco mais despertas para a sociedade que os envolve, para o meio envolvente, não é? 

AB- Têm sistemas de formação a distância,… 
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 DRH/FR- Não e até porque as pessoas que trabalham numa linha não têm um computador. 

O chefe de equipa tem um computador, vai lá o polivalente ou o chefe de equipa se tem de ir 

à Internet ou se está a Intranet da empresa, porque nós, toda a informação que é 

importante da empresa, qualquer pessoa tem acesso e depois todas as pessoas que têm um 

computador têm acesso à Internet e a Internet também é um meio de pesquisa e um meio 

privilegiado de as pessoas terem conhecimentos. Portanto, de resto, como o operador não 

tem acesso a computador…  

AB- Ainda em relação ao número de empregados, brevemente vão ser mais, não é? 

Quantos é que já foram, o mínimo e o máximo… 

DRH/FR- Já chegámos a ser 330. Há cerca de 5 anos, quando tivemos um 3º turno, depois 

estabilizámos, passámos para dois e depois para os 270 e depois para os 250 e fomos 

reduzindo assim e fora vamos crescer à volta de umas 50 pessoas para o projecto Sirocco. 

Depois, se vier o Sharan, cresceremos mais. 

AB- Pois, há sempre essa dependência… 

DRH/FR- É, a não ser que algum dos sócios compre a parte do outro e nós comecemos a 

fornecer para outro construtor automóvel, porque sabe que os nossos accionistas fabricam 

para todos os construtores automóvel e para todas as marcas. Nós é que só fabricamos para 

a VW. 

AB- Será por alguma estratégia… 

DRH/FR- A indústria automóvel é assim…  

AB- Muito obrigada 

DRH/FR- Se quiser alguma informação que precise de complementar, eu envio-lhe. Até lhe 

posso mandar o nosso manual de integração, a informação que lá há sobre a empresa 

…mande-me um mail e diga-me o que é que necessita. 
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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 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.  

Trata-se de uma empresa que aposta na circulação da informação e nesta entrevista 

recolhemos alguns exemplos de práticas simples que no dia a dia promovem a informação 

dos trabalhadores e procuram despertar o interesse para assuntos que lhes interessem. 

Também o cuidado que existe aquando da integração das pessoas na empresa, e por outro 

lado, parece que a empresa dá um contributo na própria educação moral e cívica dos 

trabalhadores (“procuramos que as pessoas estejam um pouco mais despertas para a 

sociedade que os envolve, para o meio envolvente”). 

A par deste aspecto e por se tratar de uma empresa com certificação a vários níveis, notou-

se um enfoque de práticas de gestão e de melhoria contínua como é o caso do Kaizen4 e do 

5S5, ambos baseados em traços da cultura japonesa. Nestas práticas, são definidas soluções 

que se apoiam na auto-motivação das pessoas para a prática de uma melhoria contínua nos 

seus processos de trabalho.  

Interessante foi o contacto com a utilização de uma linguagem própria específica do mundo 

da Indústria (trabalhadores directos e indirectos; operadores; células de montagem). 

Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados eles incluem: a formação on-the-job; a 

participação e aprendizagem através de uma equipa de projecto; a circulação com a 

informação e comunicação; a avaliação da eficácia da formação; 

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

tratados. Também foi possível conhecer os sentimentos da entrevistada sobre o estado 

                                                 

4 O conceito de KAIZEN pode ser usado no lugar de conceitos como qualidade, controle de qualidade e 
produtividade e melhoria contínua. KAIZEN significa um aprimoramento contínuo; entende-se que o 
modo de vida das pessoas, no trabalho, na sociedade, em casa, tudo deve ser melhorado. 

5 O "Programa 5S" foi concebido por Kaoru Ishikawa em 1950, no Japão do pós-guerra, provavelmente 
inspirado na necessidade, que havia então, de colocar ordem na grande confusão a que ficou reduzido o 
país após a sua derrota pelas forças aliadas. Com o objectivo de transformar o ambiente das 
organizações e a atitude das pessoas, o "Programa 5S" foi desenvolvido para melhorar a qualidade de 
vida dos funcionários, diminuindo desperdícios, reduzindo custos e aumentando a produtividade das 
organizações. O "Programa 5S" tem este nome devido às iniciais das cinco palavras japonesas que 
sintetizam as cinco etapas do programa. Essas palavras são: Seiri- DESCARTE: Separar o necessário do 
desnecessário. Seiton- ARRUMAÇÃO: Colocar cada coisa no seu devido lugar. Seisso- LIMPEZA: Limpar e 
cuidar do ambiente de trabalho. Seiketsu- SAÚDE: Tornar saudável o ambiente de trabalho. Shitsuke- 
DISCIPLINA: Criar rotinas e padronizar a aplicação dos "S" anteriores. 
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corrente de questões relacionadas com a formação e desenvolvimento não apenas na 

empresa, mas também no país e em geral. 

4. Identificação e definição de problemas e variáveis relevantes 

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

chave a serem tratadas: 

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

(“A chefia do departamento onde ela vai ser inserida contacta comigo e com os outros 

departamentos e nós fazemos um plano de integração que pode durar uma semana, 

dependendo da necessidade de ser mais ou menos desenvolvida a integração da pessoa 

porque depende da função que ela vai enquadrar”); 

- O incremento de práticas de formação no posto de trabalho, a par do registo num mapa de 

competências e de aptidões que tem de dominar (“vai passando na linha e vai adquirindo 

competências em várias posições até ter competência para fazer todas as posições da linha e 

ser polivalente”); 

- A limitação que é o facto de haver trabalhadores com qualificação baixa, inferior ao 9º ano 

e como é que as empresas podem ultrapassar essa dificuldade. Por outro lado, sendo o nível 

baixo, a empresa tem que se adaptar ao nível dos trabalhadores e não pode aspirar ao que 

pretendia porque “obriga muito a empresa a dar muita formação mas também não pode 

subir a um nível tão elevado quanto poderia”; 

- A preocupação a nível do reconhecimento de competências com o objectivo de elevar a 

qualificação dos seus empregados. Uma preocupação que vai para além do benefício directo 

que a empresa pode trazer daí; 

- A existência na empresa de uma rede de formadores internos e o facto de a empresa 

dispor de um sistema de formação mas sem haver um departamento específico para tal. 

Recorre a formadores internos eventuais que são certificados, por um lado. Por outro lado, 

pode problematizar-se a questão de quem é que deve dar formação? os técnicos 

especialistas nos vários temas ou as pessoas que têm como profissão principal a de 

formador?; 

- A formação através de outros colegas de trabalho (“nós temos polivalentes na linha que 

sabem fazer todos os lugares e que substituem os colegas e também dão formação e 

acompanham quando é necessário”); 

- A função formação pode não estar apenas centralizada nos RH e estar dispersa por muitas 

outras áreas ou departamentos. Esse facto parece estar assumido pelas empresas e ser 

normal; 
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- A formação financiada pela elevada burocracia e pelos custos que essa mesma burocracia 

acarreta, pode não compensar; 

- As questões da autoformação e do desenvolvimento das pessoas que devem ser 

assegurados pela empresa ou pelos trabalhadores? 

- Os estágios nas empresas podem ser interessantes para a empresa se os mesmos derem 

algum retorno, se houver benefício para ambas as partes: empresa e estagiário (“quando 

são muitos estagiários que podem desenvolver algum trabalho com alguma autonomia e 

mesmo com acompanhamento nosso, nós aceitamos”); 

- A importância da comunicação interna e da utilização de meios para estimular o 

desenvolvimento e promover o interesse das pessoas. 
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5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 1 hora, a entrevista à directora de Recursos Humanos da Vanpro, 

decorreu numa base de confiança e entendimento. Depois de um contacto telefónico 

solicitando a colaboração, foi de imediato marcado o dia e a hora para duas semanas depois. 

Pelo facto de a DRH se encontrar habitualmente no parque da Autoeuropa, a DRH começou 

por se disponibilizar para se realizar a entrevista em Lisboa para evitar que tivesse de me 

deslocar ao parque da Autoeuropa.  

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

conteúdos/ tópicos para a entrevista. 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 nos tópicos previamente 

definidos e no texto com informação acerca da estrutura da empresa. Alguma informação 

sobre a empresa foi obtida na Internet, quer no site institucional, quer através da consulta 

de uma entrevista que o director geral da empresa havia concedido a uma revista disponível 

na Internet6. 

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 disponibilizou-se ainda para facultar dados sobre a 

empresa e formulou o convite para que visitasse a empresa. 

A transcrição e a elaboração do relatório, foram realizadas no próprio dia e dia seguinte ao 

da entrevista.  

 

                                                 

6 In “Setúbal na Rede" 13-01-2003 -Luís Dantas, director geral da VANPRO “Teoricamente a VANPRO irá 
acabar juntamente com a Autoeuropa” 

 


