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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
 

Código: DOCEFA01 

Tipo de Documento: GDD 

Descrição: Documento usado por todos os trabalhadores e chefias para anualmente realizarem a sua avaliação (que internamente 

não designam de avaliação de desempenho) 

Os conteúdos e 

termos utilizados 

Quem o produziu e, com que 

objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi produzido? 

Como surgiu? 

Em relação a documentos do mesmo 

género é um exemplo típico ou uma 

excepção? 

É um documento 

integral? Foi alterado ou 

editado? 

GDD – Gestão do 

Desempenho e 

Desenvolvimento. 

Neste documento 

surge o plano de 

formação para 

cada pessoa. 

Podem indicar 

outras acções que 

não surjam na 

lista do 

documento. 

 

 

 

 

 

Para o DRH e também os 

entrevistados, não se usa o 

termo avaliação do 

desempenho. 

Tem definidas as competências 

e objectivos específicos e com 

pesos/ % em termos de 

avaliação. Visa realizar a 

avaliação anual de todos os 

trabalhadores. Foi produzido 

internamente, pela equipa de 

Sistemas de Informação. Este 

documento parece ser usado 

pela empresa como forma de 

promover a participação dos 

trabalhadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalhador realiza a sua 

auto-avaliação e 

posteriormente é discutido 

com a sua chefia directa. 

 

 

 

 

 

 

 

Os trabalhadores podem entrar no 

sistema e avaliar a sua chefia. OS Rh 

só valorizam e dão feed-back ao 

avaliado se houver vários 

trabalhadores a avaliar a mesma 

chefia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tem vindo a ser alterado 

desde que foi criado, no 

sentido de o adequar aos 

seus propósitos. 

Uma alteração ocorrida é 

que actualmente, são os 

próprios trabalhadores 

alvo da avaliação que  

submetem  o documento 

na Intranet. Assim, o 

trabalhador sabe sempre 

todas as alterações que 

foram introduzidas pela 

sua chefia. 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
 

Código: DOCEFA02 

Tipo de Documento: Portal de Intranet 

Descrição: Portal de Intranet ao qual todos os trabalhadores têm acesso 

 

Os conteúdos e termos 

utilizados 

Quem o produziu e, com 

que objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi produzido? 

Como surgiu? 

Em relação a documentos do 

mesmo género é um exemplo 

típico ou uma excepção? 

É um documento 

integral? Foi alterado ou 

editado? 

- Notas de serviço e 

Comissões de serviço 

- Recursos Humanos 

- Serviços Jurídicos 

- Manual do colaborador – 

Para integração de novos 

trabalhadores 

- Efanews – Revista actual e 

números anteriores 

- Associações Culturais e 

Recreativas – Existem no 

Porto e em Lisboa 

- Cantinas – Possibilidade de 

efectuar reservas 

- Formação: Plano Anual de 

Formação 

- Portal Web RH – Neste 

portal, têm acesso a mapa de 

férias, pagamento de 

quilómetros, horas extra, e a 

regras de recrutamento e 

selecção – a este portal têm 

acessos todos os 

trabalhadores e desde aqui 

podem alterar todos os seus 

dados. No verso do recibo 

existe informação sobre a 

empresa, como exemplo, as 

últimas admissões no grupo 

de empresas, novos projectos 

da empresa… No portal 

existe ainda informação por 

exemplo, sobre a festa de 

Natal e sobre o Passaporte de 

Segurança 

- PQD – Prémio de 

Qualidade e desempenho 

para áreas fabris 

- Existe uma área de 

Desenvolvimento e 

Formação com indicação do 

e-mail (formacao@efacec.pt)  

- Existem ainda informações 

sobre os projectos em curso 

EfaInmotion, EfaEvaluation, 

e Projecto Efa PI (Inglês para 

todos) 

- Informação sobre o 

Encontro de Colaboradores 

Internacionais 

- Acesso ao GDD 

A empresa, por via da sua 

internacionalização e pelo 

seu rápido crescimento no 

mercado estrangeiro – o 

que é invocado por todos 

os entrevistados, ao longo 

do seu discurso – colocou 

em curso uma série de 

projectos no sentido de 

adequar a necessidade de 

uma nova cultura de 

internacionalização. 

Exemplos disso são o 

Inglês para todos, e mesmo 

o projecto EfaInova que 

remonta a 203 e que é um 

projecto piloto de Inovação 

com 3 eixos fundamentais: 

conteúdo, aprendizagem e 

comportamento. Os 

desafios são a melhoria da 

oferta de produtos e 

serviços e tornar a Efacec 

numa das melhores 

empresas para trabalhar (de 

acordo com info no site). 

Este projecto pressupõe a 

criação de workshops e 

laboratórios de inovação, 

com o objectivo d e criar 

oportunidades no grupo. 

 

No acesso ao portal, cada 

trabalhador, ao entrar com 

a sua password, tem a 

informação sobre, por 

exemplo, os cursos nos 

quais está inscrito para o 

ano em curso. 

O DRH mostrou o portal 

de Intranet e foi 

clarificando o significado 

do acesso à diferente 

informação disponível. 

Muitos dos documentos, ao 

estarem acessíveis através da 

Intranet, já não são 

distribuídos em papel. É o 

caso dos recibos de 

vencimento, das declarações 

de IRS ou mesmo do Manual 

do Colaborador. A Intranet 

está acessível a todos os 

trabalhadores. No entanto, 

como muitos se encontram 

normalmente for a das 

instalações, no cumprimento 

dos projectos e de trabalhos, 

a empresa decidiu facultar a 

essas pessoas a possibilidade 

de aceder à Intranet via 

Internet. 

 

 

 

Enquanto que em muitas 

empresas, o acesso à Intranet 

está vedado a alguns 

privilegiados, nesta empresa, 

todos os trabalhadores podem 

aceder a informações úteis e 

dados pessoais, conhecer quais 

os dados pessoais que a empresa 

tem sobre si, podem entrar e 

alterar os dados. 

Este facto sugere que para além 

da empresa querer partilhar e 

por si revela ser uma empresa 

aberta, indicia que confia nos 

trabalhadores e que os quer 

envolver, ao disponibilizar 

informações sobre a empresa e 

projectos, mas também ao 

permitir que os trabalhadores 

manuseiem os seus próprios 

dados. Os dados pessoais que a 

empresa possui foram os 

trabalhadores a colocá-los e não, 

terceiros. 

A empresa parece estar 

empenhada em envolver todos 

os trabalhadores em projectos de 

inovação, estando o próprios 

Presidente do Conselho de 

Administração envolvido nisso. 

No Manual do acolhimento os 

trabalhadores conhecem 

aspectos e factos do grupo, que 

vão para além do seu trabalho 

do dia-a-dia. 

A evidências empíricas sugerem 

que a empresa aposta numa 

gestão participada dado que 

envolve os trabalhadores na 

tomada de decisão, promove a 

criação d e grupos de trabalho e 

promove a criatividade e atribui 

recompensas às ideias que os 

trabalhadores apresentarem, no 

âmbito de novos projectos e 

ideias. 

Destacaria 3 aspectos 
interessantes: 
Relevante parece ser 

o facto de todos os 
trabalhadores, sem 
excepção: 
- Terem acesso à 
mesma informação 
- Terem acesso a 
informação útil, a 
históricos quer da 

empresa e da sua 
actividade, quer 
mesmo aos seus 
próprios dados 
- Não existirem 
papéis, estando parte 
dos documentos 
disponíveis ao 

trabalhador que em 
qualquer momento, 
pode aceder 
 

 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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