
Análise das entrevistas exploratórias

Direcção/Designação Formação/ 
Conceitos em uso RH e Formação: Organização Estrutura e Recursos para a 

Formação Papel dos RH/ Formação Recurso a empresas e 
formadores externos

Formadores Internos 
Permanentes (RH) Formadores Internos Eventuais

2 Danone Transnacional Privada 326 Indústria 
Alimentar Operários, staff  e managers DRH/ Organisation Development 

Manager / Aprendizagem ou Learning

O responsável de desenvolvimento 
de recursos (o RDR)  é a pessoa 
responsável por avaliações de 
desempenho, planos de 
desenvolvimento, planos de carreira; 
e  o ODM – Organisation 
Development Manager que é a 
pessoa que trata dos planos de 
formação

1 pessoa - ODM – Organisation 
Development Manager 

A função dos RH é proporcionar as ferramentas, o 
enquadramento, as políticas. 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

SIM - os directores 
executivos que têm 
programas feitos a medida 
normalmente em parceria 
com 
universidades...Recorremos a 
fornecedores externos, locais 

NÃO

SIM - A maior parte tem o CAP. Equipa de 
formadores internos que devem conjugar as 
aptidões técnica e pedagógica, isto 
também é uma valorização do 
próprio...Recorremos a fornecedores...e 
cada vez mais estamos a desenvolver 
formações para as quais temos formadores 
internos

5 Tabaqueira Transnacional Privada 850 Indústria Tabaco Operários, e cargos de Gestão

Na DRH - Gestão e Desenvolvimento 
(Management and Development ), 
que é a formação, aprendizagem, 
desenvolvimento da organização. É 
usual a empresa falar de 
aprendizagem, competências e 
desenvolvimento

Gestão e Desenvolvimento (Management 
and Development), que é a formação, 
aprendizagem, desenvolvimento da 
organização...Há um grupo de formação 
técnica – um departamento de formação 
técnica… Há gestores de RH (HR Business 
Partners), que são a 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 employ

Papel de gestão, de concepção e de organização de 
instrumentos e de práticas. O papel dos técnicos de 
RH pode ser limitado, com maior ênfase nas chefias 
que devem saber como desenvolver cada pessoa 
baseando-se no sistema da performance 
(performance system)

SIM - Formamos 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.

6 Novabase Transnacional Privada 1326 Serviços 
Tecnologia

Consultores. Mais de 90%  são 
licenciados com uma 
percentagem também elevada de 
MBA

Na DRH - Gestão do talento/ gestão 
do desenvolvimento e da formação/ É 
usual a empresa falar de 
aprendizagem, competências e 
desenvolvimento. 

RH serviços partilhados é gestão 
administrativa.  Desenvolvimento/ Gestão 
Talento existe independente em cada área 
de negócio

Não existe departamento de formação 
e o termo formação nunca 
aparece.Profissionais de Gestão do 
Talento. RH serviços partilhados é 
gestão administrativa.  
Desenvolvimento/ Gestão Talento existe 
independente em cada área de negócio

Centralização dos registos. Muitas actividades de 
formação/ aprendizagem decorrem sob a inteira 
responsabilidade, concepção e organização de 
algumas áreas de negócio. O papel da direcção de 
RH é mais o de aglutinar os dados e os resultados. 

SIM - Vantagem pela partilha 
de experiências e pelo facto 
de os formadores serem 
tambem investigadores. 
Dsenvolvem conteúdos  em 
parceria com empresas 
externas. em tudo o que são 
áreas de soft skills e 
management

NÃO

SIM - formadores internos mas que são 
certificados. No caso dos técnicos, são 
certificados pelos parceiros ou pelas 
técnicas que monitoram ou então 
certificados em formação de formadores. 
quando fazem formação comportamental ou 
Novabase way 

9 Auchan Transnacional Privada 6066 Comércio/ 
Distribuição

Operadores de supermercado, 
Chefes de secção

Na DRH/ Direcção de Recrutamento e 
Desenvolvimento Humano/ Formação

Direcção de Recrutamento e 
Desenvolvimento Humano… Tem 
gestores de formação que tem desde 
a parte conceptual até serem 
formadores de terreno, portanto são 
funções extremamente transversais

existe uma estrutura de formação 
central, de facto, mas há 
pessoas a dar formação que são 
das lojas

Os formadores internos no seu papel têm que ter 
não só um papel de formador presencial mas uma 
responsabilidade no terreno pela mensagem que 
veiculam em sala. Nós temos uma aplicação 
informática onde carregamos tudo, mas não somos 
nós os responsáveis.

SIM NÃO

São os especialistas que são formadores 
em alguns módulos. E são identificados em 
cada uma das lojas, como formadores de 
determinados módulos e que dão formação 
no seu local de trabalho

10 Siemens Transnacional Privada 1917 Indústria 
Eléctrica/Electr.

Comerciais, Técnicos, 
Engenheiros

Na DRH (CP - Corporate Personnel)/ 
CP Siemens Training

RH é uma área central - corporate center  e 
presta serviço interno aos clientes internos 
que são as áreas de negócio - CP Siemens 
Training

2 pessoas...A Siemens tem a sua 
formação dividida em três grandes 
grupos diferenciados pela sua 
especificidade: CP-Siemens Training, 
integrado no Corporate Personnel 
(Direcção de Recursos Humanos), 
vocacionado para cursos generalistas, 
transversais a toda a empresa, mas, há 
outros

Serviço interno que vende formação internamente e 
tem um orçamento que tem que cumprir. É um 
centro de custo e tem receitas e custos. Funciona 
como Consultoria interna de formação. O papel é 
responder às necessidades e fazerem sugestões 
para melhorar performance.

SIM - Fornecedores de 
serviços de formação e 
parcerias

NÃO
SIM - Colaboradores mais experientes e às 
vezes recebem formação para depois a 
darem a outros colegas

13 Pfizer Transnacional Privada 452 Indústria 
Farmacêutica

Delegados de Informação 
Médica, Funções de gestao e 
funções técnicas

Na DRH/ Organizational Develpment. 
É usual a empresa falar de 
aprendizagem, competências e 
desenvolvimento

Gestores (HR Partners)  de departamentos

4 HR Partners (Da DRH)… E há uma 
equipa que só faz isso  (formação) e 
que está inserida no Departamento de 
Vendas. Nós aí não mexemos, como 
eu costumo dizer. Mas tudo o que é 
formação comportamental, aí faz a 
ponte connosco para estarmos todos 
alinhados. 

Operacionalizar práticas e procedimentos/ Execução 
de workshops com os grupos

SIM - Preparam-se e 
aprendem na empresa os 
conceitos

há uma estrutura de formação 
específica de treino, que nós 
chamamos mesmo Treino de 
Vendas, que está inserida no 
Departamento de Vendas, que 
só fazem treino de vendas, só; 
treino de produto, técnicas de 
vendas e, às vezes, de 
negociação.

SIM  - Porque há um know-how interno dos 
departamentos

15 Leroy Merlin Transnacional Privada 650 Comércio/ 
Distribuição Vendedores, repositores DRH/ Formação

há um responsável de formação 
interno em toda a empresa, que é 
uma pessoa que trabalha comigo, 
esse é um responsável de formação 
da sede

1 responsável de formação 
interno em toda a empresa...ele 
tem planos de formação 
adaptados para cada uma das 
pessoas.

o departamento de formação pode propor algumas 
formações, mas eles também podem 
solicitar...temos uma forma de trabalhar muito 
reduzida que é… os directores de loja têm a 
responsabilidade de desenvolver... a pessoa que 
trabalha comigo tem que fazer o levantamento, 
incentivar,  ajudar a que as coisas se façam, mas 
cada loja tem que andar por si, tem autonomia 
para isso. As lojas são altamente descentralizadas 
e têm muita autonomia, o que significa que 
ninguém hoje está dependente da sede para fazer 
o curso a ou b. 

recorrermos também a 
formação externa, no 
atendimento ao cliente

NÃO

A formação que é dada na sua maioria por 
colaboradores internos... as pessoas que 
têm que dar formação às equipas de venda 
têm que ser pessoas que percebam e que 
entendam do negócio. Portanto, são 
pessoas do terreno

19 Efacec Transnacional Privada 320 Indústria 
Eléctrica/Electr.

Engenheiros e técnicos. 82% dos 
empregados possuem 12 ou mais 
anos de escolaridade, sendo que 
39% têm formação superior

DRH/  Desenvolvimento e Formação - 
integra o Desenvolvimento Sustentável, a 
Inovação, a Qualidade, o Ambiente, 
Segurança e Saúde, e a Comunicação 
Corporativa...e o desenvolvimento aparece 
aqui por outra razão, mexe com avaliação, 
com desenvolvimento, com carreiras...e não 
propriamente só formação

A direcção de Recursos Humanos 
integra, com outras áreas, a SPI – 
serviços partilhados

A estrutura é centralizada, e 
temos 2 pessoas, vão ser 3 a 
partir de Janeiro, e que, por 
acaso, sou eu que coordeno a 
nível do grupo, onde trabalhamos 
a formação a nível do grupo para 
estas empresas todas

na formação, o que fazemos é compilar a 
informação toda, obviamente, compilar a 
informação toda individual, juntar aquilo tudo, no 
fundo, é preparar um plano, e depois filtrar, filtrar e 
esclarecer, etc, para que depois, seja novamente 
analisado o resultado final pelas unidades de 
negócio... nós propiciamos e organizamos e 
desenvolvemos, porque entretanto, a Efacec 
também é uma entidade acreditada na área da 
formação

temos também externos. 
Depende das áreas NÃO estamos a caminhar para ter cada vez mais 

formadores internos, 

Empresas Grupos funcionais abordados

Formação e RH
Tipo Gestão Nº 

Empregados Sector
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20 Ydreams Transnacional Privada 130 Serviços 
Tecnologia

Criativos, técnicos de TIC`s… 
80% das pessoas com 
bacharelatos, licenciaturas, 
doutoramentos, mestrados, pós-
graduações

DRH

são tudo acções concertadas entre as 
pessoas, há um trabalho de equipa 
muito forte entre toda a gente para 
que se consiga pôr em prática isso, a 
formação não está dependente dos 
recursos humanos, ponto, a formação 
é uma responsabilidade de todos, 
todos têm essa obrigação.

A área de recursos humanos é 
composta por quatro pessoas

 isso cabe também um bocadinho aos recursos 
humanos, ter essa parte toda documentada… os 
recursos humanos depois dão é todo o suporte para 
a realização desse evento, quer numa parte mais 
logística, material didáctico, na elaboração dos 
conteúdos da acção, no material de apoio

a formação externa, 
basicamente, é onde nós 
vamos recorrer, recorremos 
quando há necessidade, 
fazemos o levantamento de 
necessidades de formação, o 
sistema de avaliação

existe nas pessoas que cá estão 
e são essas pessoas que têm o 
… a responsabilidade de passar 
esse conhecimento, claro que 
depois há todo um conjunto de 
ferramentas, de suporte 
informática, gestão documental, 
não é a gestão, o que eu chamo 
a gestão do conhecimento que 
possibilita a passagem, 
possibilita fazer essa formação, 

SIM, Informalmente e os de outros países

22 Vodafone Transnacional Privada 1750 Serviços 
Telecomunicações

Comerciais, engenheiros, 
assistentes de call-center

DRH/ Formação e Desenvolvimento/ 
Formação

Temos bastante descentralizado 
porque a responsabilidade é da 
chefia, mas temos um controlo 
central muito forte porque temos um 
sistema muito poderoso e nós 
sabemos a todo o momento o que se 
passa, e onde é que se passa e 
como é que se passa e temos o 
controlo sobre a arquitectura, se 
quiser, do sistema.

4 pessoas: Técnicos de RH... como é 
que a nossa formação está 
estruturada? temos, se quiser, três ou 
quatro grandes grupos de formação. 
Formação de natureza mais técnica, ou 
seja, formação que é específica das 
áreas funcionais para as pessoas 
poderem desenvolver o seu trabalho, 
formação que é na área mais de 
competências de gestão ou de 
liderança que é outro tipo, formação 
que nós consideramos que é de âmbito 
geral

principal missão é planear e gerir de forma 
continuada, em colaboração com as chefias, a 
formação em termos globais da empresa e não tem 
como responsabilidade de monitorar ou conduzir 
acções de formação...  Não tem como 
responsabilidade monitorar ou conduzir acções de 
formação como formadores, ... fazer essa gestão de 
uma forma continuada em colaboração com todas 
as áreas, com todas as chefias das áreas, mas nós 
temos a visão global e temos um sistema bastante 
integrado apoiado por um sistema informático

A nossa formação é feita por 
formadores externos, nós 
recorremos a formadores 
externos, nalguns casos até 
às universidades, nalguns 
casos temos protocolos com 
algumas universidades, 
depende do tipo de 
formação. Mas de um modo 
geral os nossos formadores 
são, genericamente, 
formadores externos, são 
empresas certificadas

Não temos formadores internos 

podemos ter ocasionalmente em certos 
domínios de conhecimento se tivermos que 
temos cá pessoas com, digamos, os 
conhecimentos adequados podem fazer uns 
workshops , umas coisas, mas sempre de 
natureza relativamente ligeira, agora 
formadores no sentido verdadeiro do termo 
não temos

23 Securitas Transnacional Privada 6000 Serviços 
Segurança Vigilantes DRH/ Centro de Formação 

 direcção de formação depende da 
direcção de recursos humanos. O 
centro de formação tem um director 
do centro de formação que é o 
director dos recursos humanos e 
temos uma empresa que colabora 
connosco a tempo inteiro que faz a 
monitorização, por exemplo, da 
avaliação da formação

Há cerca de 2 anos, melhor, 3 
anos, alterámos a nossa 
estrutura, nós tínhamos uma 
estrutura pesada em termos de 
formação que tinha quadros 
100% dependentes e adstritos 
ao centro de formação. Neste 
momento, a nossa perspectiva é 
um pouco diferente e utilizamos, 
portanto, todos os formadores do 
centro de formação são oriundos 
das áreas de negócio, têm 
formação específica para 
formação e intervêm eles 
próprios no processo de 
formação. 

o centro de formação da Securitas, neste momento,
é mais um centro de facilitador de serviços e de
conhecimento do que um centro de pessoas, ou
seja o centro de formação, no fundo, vai buscar as
pessoas que em cada momento lhe satisfazem as
necessidades de formação, em vez de ter um
conjunto de pessoas inscritas…

Se nós tivermos essas
competências internas,
melhor, se não tivermos, e
muito frequentemente,
vamos ao exterior buscar
essas competências.

Não temos formadores internos  
permanentes

são internos e são oriundos das áreas de 
negócio, portanto aos quais a empresa deu 
formação especifica  para eles poderem 
ministrar formação e colaboram, enfim em 
part-time...no passado, e quando tínhamos 
quadros que só faziam formação, havia, 
obviamente algumas tensões, onde as 
operações diziam que o centro de 
formação estava distanciado do negócio,

25 Allianz Transnacional Privada 720 Serviços Seguros

técnicos comerciais, gestores 
comerciais, gestores técnicos - 
têm mais formação interna, 
efectivamente estamos aí a falar 
mais de área operacionais 
ligadas à direcção de operações 
e a direcção comercial é de facto 
quem tem mais formação 
interna. 

DPR - Dir de Pessoas e Recursos/ 
Planeamento e Desenvolvimento 

Organizacional - É usual a empresa falar de 
aprendizagem, competências e 

desenvolvimento

a formação está dividida em dois 
núcleos internos. Um núcleo está 
dentro da direcção de vendas, e que 
nós chamamos a área de marketing 
canal...E aí temos um grupo de 4 
formadores que nós chamamos 
dinamizadores comerciais e 2 
técnicos de marketing. Depois, nós 
aqui na direcção de pessoas e 
recursos temos essa área de 
planeamento e desenvolvimento 
organizacional que é constituída por 
4 pessoas. Eu e mais 3 pessoas. 

Depois, nós aqui na direcção de 
pessoas e recursos temos essa área 
de planeamento e desenvolvimento 

organizacional que é constituída por 4 
pessoas. Eu e mais 3 pessoas. 

Nós somos, eminentemente, gestores de formação, não 
somos formadores, damos alguma formação mas é uma 

formação, digamos, de carácter interno da empresa que nós 
não podemos contratar fora, nomeadamente relacionado com 

metodologias internas, como é por exemplo o sistema de 
gestão de desempenho, o sistema de gestão de objectivos. 

temos uma panóplia grande 
de fornecedores externos 
que são consultores com 
quem trabalhamos…  
externamente demos o ano 
passado em 2006, 15686 
horas e internamente 9237 
horas, contratamos mais 
externamente do que 
internamente.

Não dos RH. É formadores 
efectivos no terreno com a 
função de formadores a tempo 
inteiro é na área comercial. 

e depois temos uma rede de formadores 
internos, alguns certificados, outros estão 
agora em processo de certificação. Vamos 
lançar agora um curso, segundo curso de e-
learning formação pedagógica de 
formadores para certificar alguns 
colaboradores que já dão formação 
internamente e que ainda não estavam 
certificados.  

26 Renault Transnacional Privada 219 Comércio/ 
Distribuição

Mecânicos Qualificados e 
Técnicos electromecânicos 
(Cotech e Demi-cotech)

DRH/ Área de Formação / Formação

A direcção de recursos humanos da 
REA grupo Portugal é constituída por 
três elementos - Eu que sou a 
responsável pela área da formação e 
pela área de gestão administrativa 
de pessoal e depois mais um colega 
que é o Dr. Edgar Santos que é o 
responsável pela área de emprego e 
carreiras

A direcção de recursos humanos da 
REA grupo Portugal é constituída por 

três elementos E os Parceiros  - Instituto 
de Formação Automóvel

somos acima de tudo consultores internos, os 
nossos clientes são os mais importantes de todos 
porque são as nossas hierarquias, os nossos 
colaboradores...somos nós que funcionamos como 
baliza entre a Renault e as filiais, como em quase 
tudo o resto na formação também é assim, somos 
a ponte entre quem define a política e quem a põe 
em prática...No que diz respeito à formação técnica 
funcionamos como ponte, no que diz respeito 
estratégica funcionamos mais como consultores 
puros...os directores apoiam-se muito em nós no 
que diz respeito a estas questões “precisamos 
evoluir esta pessoa, mas ela precisa de formação e 
especificamente da formação, o que é nós podemos 
fazer, o que não podemos fazer”...As chefias são os 
principais responsáveis pela gestão dos recursos 
humanos da sua área métier. Compete-nos a nós 
ajudá-los a fazer isso, como? nós temos 
ferramentas

nós não recorremos ao 
exterior, aliás funcionamos 
como parceiros, eles não 
funcionam como 
fornecedores e nós como 
clientes, somos 
parceiros...está aqui o 
problema, quero uma 
solução. Essa solução passa 
sempre por um diagnóstico 
que eles vão depois fazer no 
terreno, não é só com o meu 
diagnóstico é depois com o 
diagnóstico…e esse 
diagnóstico vai desde eu dar-
lhes toda a informação que 
possam necessitar

Não dos RH

O cotech funciona não só como mecânico
técnico que resolve os problemas mais
específicos e mais de diagnóstico difícil,
mas também deverá ser o técnico que
recebendo a formação depois a dá aos seus
colegas.
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