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RESUMO 

 

Desde os primórdios da Teoria do Capital Humano que surge a ideia de que o desenvolvi-

mento das empresas se encontra no desenvolvimento do seu capital humano. Assim, a for-

mação profissional assume um papel fundamental nesse desenvolvimento. Segundo as evi-

dências encontradas na literatura, são várias as empresas que conseguiram encontrar na for-

mação a sua vantagem competitiva no mercado. Esta vantagem está intimamente ligada à 

importância que lhe conferem pois esta deve ser questionada desde ao momento em que ela 

é apenas uma possibilidade até ao momento em que se avalia o seu impacto.  Um dos mode-

los mais usados para analisar a formação é o modelo dos quatro níveis de avaliação introdu-

zido por Donald Kirkpatrick, em 1959. Como complemento a este modelo, Phillips (1998) 

acrescentou-lhe um novo nível, o cálculo do ROI (Return on Investment). De acordo com este 

autor o procedimento de obtenção do ROI deve ser meticuloso e rigoroso para gerar resul-

tados fidedignos. Vários autores consideram, no entanto, este indicador como sendo desade-

quado e imperfeito enquanto outros o reconhecem como a única forma adequada de calcular 

a rentabilidade de investimentos concretos dentro das organizações. O objeto deste estudo é 

explorar a temática da formação enquanto investimento em capital humano em estreita liga-

ção com a avaliação do impacto dos programas, com especial enfoque na questão do retorno 

do investimento e no cálculo do ROI. O estudo empírico foi desenvolvido numa empresa 

industrial da zona norte e permitiu concluir que o investimento com o programa de formação 

analisado teve uma taxa de rentabilidade (ROI) de 20,0% que, de acordo com a literatura 

abordada, é um valor credível do retorno com o investimento. Foram avaliados os custos 

(diretos) e os benefícios (tangíveis e intangíveis) com o programa de formação e foi possível, 

desta forma, concluir que o investimento em capital humano na empresa em estudo tornou 

os participantes na formação em colaboradores mais produtivos. Outra conclusão funda-

mental para suportar estes números é a forma estruturada como a empresa gere o processo 

formativo, destacando-se a preocupação em encontrar o melhor fit ação de formação cola-

borador/tarefa. 

 

Palavras-Chave: Investimento em capital humano, Formação, Avaliação da formação, ROI.  
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ABSTRACT 

 

The idea that development and evolution of companies arises from the investment on indi-

viduals exists since the beginning of the Human Capital Theory. Therefore, employee’s train-

ing assumes a fundamental role in this development. According to the literature, several com-

panies have managed to find their competitive advantage in the market, through training. 

This advantage is closely linked to the importance assigned to it, which needs to be ques-

tioned from the initial moment when it is still a possibility, to the final moment when its 

impact is assessed. One of the most used models to analyze training is the model of the four 

levels of evaluation introduced by Donald Kirkpatrick in 1959. As a complement to this 

model, Phillips (1998) added a new level to it, the calculation of ROI (Return on Investment). 

According to this author, the method for obtaining the ROI must be meticulous and rigorous 

to generate reliable results. However, several authors consider this indicator to be inadequate 

and imperfect while others recognize it as the only appropriate way to calculate the profita-

bility of concrete investments within organizations. The object of this study is to explore the 

theme of training as an investment in human capital in close connection with the assessment 

of the impact of programs and a special focus on the issue of return on investment and ROI 

calculation. The empirical study was carried out in an industrial company in the northern 

area of Portugal and concluded that the investment with the training program had a return 

rate (ROI) of 20,0%, which, according to the literature, is a credible return value on invest-

ment. The costs (direct) and benefits (tangible and intangible) with the training program were 

evaluated thus it was possible to conclude that the investment in human capital in the com-

pany under study showed improvements in productivity for the training participants. An-

other fundamental conclusion to add to these quantitative results is the structured way in 

which the company manages the training process, highlighting the concern with finding the 

best fit in terms of training action for the employee and the role. 

 

Keywords: Investment in human capital, Training, Training evaluation, ROI. 
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INTRODUÇÃO 

 

O papel da formação no desenvolvimento de pessoas nas organizações é um dos temas mais 

debatido pelos investigadores da área da Economia e da Gestão de Recursos Humanos. A 

formação, por gerar vantagens competitivas nas empresas, revela-se para alguns autores “a 

nova riqueza do século XXI” (e.g. Chiavenato (2009)) na medida em que as empresas são 

constituídas por pessoas e são essas pessoas que serão capazes de criar e inovar. Nesta nova 

era digital, é cada vez mais importante que os empregadores treinem os seus trabalhadores 

para que elas consigam acompanhar a evolução tecnológica. Segundo o World Economic 

Forum (2020), existem cinco grandes tópicos de reflexão sobre os empregos do futuro, sendo 

a primeira a existência de competências tecnológicas (robótica, computação, etc.) por parte 

dos trabalhadores. Com a crescente digitalização é fundamental que as pessoas estejam tec-

nologicamente habilitadas para acompanhar a evolução do mercado de trabalho e para se 

adaptar à mudança. O foco nas competências sociais dos trabalhadores revela-se também 

fundamental para as organizações o que, pelo menos em parte, está ligado ao tópico anterior, 

uma vez que a necessidade de competências sociais do indivíduo aumenta proporcional-

mente à automatização dos processos. Um outro tópico destacado em World Economic 

Forum (2020) prende-se com as possíveis distorções de género geradas pelas novas tecnolo-

gias, pois as profissões mais intensivas nas novas tecnologias associadas à informatização 

ainda apresentam disparidades de género significativas. Os talentos inexplorados nas organi-

zações, ainda segundo o World Economic Forum (2020), devem também merecer a atenção 

dos empregadores. Esta preocupação está ligada à problemática de género e poderá ser com-

batida se forem identificados internamente os colaboradores com apetência para as tarefas 

mais tecnológicas e lhes for dada oportunidade de adquirir as novas competências necessá-

rias, antes de procurar talentos fora da organização. Por fim, mas não menos importante 

surge a necessidade de criar redes adequadas de networking para que trabalhadores e empre-

gadores tenham a possibilidade de alargar contactos, e consequentemente, parcerias. 
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Em Portugal, a população tem ainda um significativo défice de qualificações escolares uma 

vez que, segundo o Eurostat1, em 2019 47,6% da população ativa possuía apenas escolaridade 

de nível 0 a 2 (sem escolaridade, com escolaridade primária ou básica) e apenas 23,8% pos-

suíam habilitações de nível superior. O cenário na União Europeia, no mesmo ano, era bas-

tante díspar pois a percentagem da população ativa, com escolaridade de nível 0 a 2 repre-

sentava apenas 24,9%, cerca de metade do valor verificado em Portugal (Eurostat)1. Segundo 

a Hays Portugal (2019), em Portugal devido à escassez de mão de obra qualificada, a maioria 

dos empregadores que fizeram parte do estudo desenvolvido por essa organização declara-

ram ter tido de contratar mão de obra desadequada à função em aberto, e cerca de metade 

optaram por recrutar internamente devido à dificuldade de recrutar, externamente, trabalha-

dores com as qualificações adequadas. Este estudo refere ainda que, cerca de metade dos 

empregadores sente que as principais dificuldades do mercado de trabalho português decor-

rem da falta de profissionais qualificados.  

A formação profissional tem sido alvo de várias análises desenvolvidas no âmbito da Eco-

nomia e da Gestão de Recursos Humanos, as quais têm vindo a destacar a sua importância 

nomeadamente em termos da sua relevância para colmatar a “desqualificação” da população. 

Segundo Arthur Jr, Bennett Jr, Edens e Bell (2003, p. 234) “a formação é um dos métodos 

mais difundidos para aumentar a produtividade dos indivíduos e comunicar os objetivos or-

ganizacionais aos novos colaboradores”. A formação é valorizada de duas perspetivas: como 

fator de valorização individual dos colaboradores e, enquanto parte integrante da valorização 

coletiva das organizações promovendo o poder competitivo destas. A formação atua, assim, 

como um fator de transformação dos trabalhadores, não só ao nível das competências técni-

cas, mas também das atitudes e valores de cada um (Bilhim, 2007). A este propósito é opor-

tuno referir novamente Hays Portugal (2019), que mostra que, dos candidatos a emprego 

inquiridos, 43% afirmaram que o fator “acesso a formação” os satisfaz mais do que o “pacote 

salarial” oferecido (42%). Outro resultado obtido no mesmo estudo relaciona-se com a im-

portância que trabalhadores e empregadores atribuem ao Plano de Formação, sendo que os 

trabalhadores atribuem três vezes mais importância a esta questão do que os empregadores 

percecionam.  

 

1 Eurostat (https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfs_9903&lang=en). Acedido a 
30.04.2020. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfs_9903&lang=en
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O investimento em capital humano, via formação profissional, confere às organizações mai-

ores possibilidades de  desenvolvimento, de aquisição de novas competências e de aumento 

da sua capacidade de adaptação (Peretti, 2001). As primeiras ideias acerca da Teoria do Ca-

pital Humano surgem na década de 60 por Theodore W. Schultz impulsionadas pela tentativa 

de explicação de ganhos de produtividade através das pessoas, mais tarde referidas pelo autor 

como capital humano. Assim, Schultz (1961) defendia que a formação no local de trabalho é 

uma das atividades responsáveis pela melhoria das capacidades produtivas dos indivíduos. 

Para Phillips e Phillips (2016), o investimento em capital humano e a preocupação com o 

desempenho, a cultura organizacional e a inovação têm de estar integradas nas estratégias 

centrais dos departamentos de Recursos Humanos das organizações. Estes autores defendem 

que a relação entre os vetores desempenho, cultura e inovação devem ser da responsabilidade 

da GRH, pois não será possível obter alto desempenho alinhado com a cultura da empresa 

se este não este não estiver assente em inovação. A capacidade em inovar é assim determi-

nante para a definição do caminho que a organização quer tomar, ou nas palavras de Phillips 

e Phillips (2016, p. 5), “Reinventar ou morrer”. 

Tendo por base a vasta discussão teórica existente sobre o tema da formação nas empresas, 

o objetivo desta dissertação é, recorrendo a um estudo de caso, contribuir para o estudo da 

forma como as empresas portuguesas tratam o tema da formação, como tomam decisões de 

investimento nessa mesma formação e como avaliam o seu retorno. Deste modo, o objeto 

deste estudo é explorar a temática da formação enquanto investimento capital humano. Pela 

sua complexidade, a temática da formação deverá ser estruturada tendo em conta as evidên-

cias disponíveis na literatura científica, sendo vários os contributos disponíveis abrangendo 

temáticas diversas, nomeadamente sobre a forma de implementação e a forma como se ava-

liar essa mesma formação. Em estreita ligação com este tema surge a avaliação de impacto 

dos programas de formação e, neste estudo, será abordada a questão do retorno do investi-

mento, o ROI (Return on Investment) de diferentes perspetivas, discutindo os pontos fortes e 

as fragilidades deste indicador e a forma como a literatura tem contribuído para esta discus-

são. A análise custo benefício aplicada à formação, não sendo consensual, será também o 

foco desta investigação. 
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PARTE I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1. A Formação enquanto Investimento em Capital Humano 

Para Swanson (1999), o desenvolvimento dos Recursos Humanos numa organização deve 

estar assente em três teorias: a teoria dos sistemas, a teoria psicológica e a teoria económica, 

as três assentes numa base de princípios éticos, que desempenham um papel moderador. A 

teoria dos sistemas identifica a organização como um conjunto de práticas e normas integra-

das e que não podem ser encaradas isoladamente, enquanto que a tónica da teoria psicológica 

é o reconhecimento de que as pessoas são a origem da produtividade da organização, reco-

nhecendo essas mesmas pessoas como seres únicos e com comportamentos diferenciados. 

Para este autor, a teoria económica é um importante pilar da organização pois é apenas com 

base nela que é possível explicar o desenvolvimento da organização que assenta, mas não se 

resume, ao desenvolvimento dos indivíduos. A análise económica está centrada na dimensão 

custo-benefício. Da teoria económica, e com especial importância para o tema em estudo 

nesta dissertação, faz parte a teoria do capital humano. Para Schultz (1961), um dos autores 

seminais desta teoria, o crescimento económico é conseguido essencialmente através do ca-

pital humano. Este capital transcende tudo que é tangível pois engloba o talento, as compe-

tências, as habilidades e os conhecimentos incorporados nas pessoas, sendo que a sua gestão 

apenas é possível num clima organizacional que promova o desenvolvimento e a evolução 

(Chiavenato, 2009).   

Na década de 60 do século XX, Becker (1962) contribuiu para a discussão do investimento 

em capital humano advogando que investir nas pessoas é mais do que investir na sua educa-

ção e formação, resultando também de investimentos, por exemplo, em saúde física e emo-

cional. Os autores da teoria do capital humano, por englobarem várias dimensões no con-

ceito de capital humano e por este ser indissociável dos indivíduos que o detêm, representam 

o indivíduo como um todo, alguém que gera valor para a organização, com ideias, capacida-

des e habilidades próprias (Becker, 2002a). Sintetizando, os investimentos em capital humano 

são fundamentais uma vez que se encontram intimamente ligados à produtividade dos indi-

víduos. No fundo, investir em capital humano, seja ele de que forma for, é investir nas pes-

soas e esses investimentos produzem efeitos económicos relevantes por aumentarem a 
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produtividade dos trabalhadores e, por essa via, permitem o desenvolvimento das organiza-

ções (Becker, 1962). A teoria do capital humano pretende, assim, explicar as vantagens reti-

radas da aquisição de novas competências por via, nomeadamente da educação e da forma-

ção, representando esse processo como um investimento em recursos humanos (Provo, 

2001; Becker, 2002b; Boeri & Van Ours, 2013).  

Apesar das diversas formas de investimento em capital humano, este estudo focará apenas 

no investimento em formação profissional (que será referida frequentemente apenas pelo 

termo formação) ou seja, a formação obtida por indivíduos empregados e ligada ao exercício 

da sua atividade profissional. Contudo, sendo a educação dita formal, muito relevante para a 

entrada no mercado de trabalho, merecerá também uma atenção especial nesta análise. Assim 

sendo, falar em educação é, falar em investimentos individuais (e familiares)2. A decisão de 

investir em educação e, portanto, de suportar os custos associados a essa decisão, assenta na 

perspetiva de que a obtenção da educação gerará ganhos associados ao facto do aumento das 

competências obtidas via educação levar a aumentos de produtividade individual, levando 

assim a que os indivíduos tenham acesso a salários mais elevados. De uma forma geral, a 

decisão de investir em educação decorre da comparação da taxa de rentabilidade do investi-

mento em educação com a taxa de rentabilidade de investimentos alternativos: será vantajoso 

para o indivíduo continuar a investir em educação apenas se a taxa de retorno de investimen-

tos alternativos (frequentemente representada pela taxa de juro de mercado) for inferior à 

taxa de retorno da educação. Ou seja, o indivíduo deverá continuar a investir sempre que 

isso lhe traga retornos adequados no mercado (Boeri & Van Ours, 2013).  

Os investimentos em formação e educação assumem um papel muito importante na econo-

mia de um país, na medida em que a educação confere aos indivíduos qualificações relevantes 

para o ingresso (ou para a progressão) no mercado de trabalho ao passo em que a formação 

profissional acrescenta a essa formação conhecimentos práticos requeridos pela função la-

boral e pela organização em concreto (Bowman, 1987; Becker, 2002b). A formação, segundo 

a teoria do capital humano, corresponde à aquisição de competências on-the-job, ou seja, ob-

tidas no decorrer da atividade profissional. Esta formação pode ser de dois tipos, formação 

geral ou formação específica. A primeira gera conhecimentos, e aumentos de produtividade, 

 

2 O investimento em educação tem também, e de forma diversa nos diferentes países, uma componente pública 
muito relevante. Na análise aqui apresentada vamos focar-nos apenas na dimensão privada que está sempre 
presente. 
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passíveis de serem aplicáveis em outras organizações, e por esta razão, o investimento é as-

segurado pelo formando na medida em que ele só aceita continuar a laborar naquela empresa 

se esta lhe aumentar o salário. Se a empresa o não fizer outras empresas o farão pois reco-

nhecerão as competências que o indivíduo adquiriu com a formação pagando-lhe um salário 

que corresponde à sua produtividade. O benefício da formação será assim apropriado pelo 

trabalhador que será então quem deverá suportar os custos do investimento. No caso de se 

tratar de formação específica, isto é, aquela que gera conhecimentos apenas passíveis de ser 

utilizados na empresa que a proporciona, decorre da teoria do capital humano que a empresa 

deverá pagar essa formação. Com efeito, se a formação for específica, o trabalhador só se 

tornará mais produtivo na empresa onde a formação foi ministrada. A empresa estará, no 

entanto, disponível para aumentar o salário do trabalhador como forma de incentivar a per-

manência deste na empresa, permanência essa que é essencial para que a empresa se aproprie 

de (uma parte) dos ganhos da formação de modo a assegurar a rentabilidade do investimento 

(Boeri & Van Ours, 2013). À semelhança do que acontece com a educação também a for-

mação, em Portugal, pode ser financiada (ou cofinanciada) por fundos públicos.  

Estes investimentos em capital humano, por gerarem aumentos de produtividade dos traba-

lhadores, gerarão ganhos individuais e organizacionais (Becker, 1962; Woodhall, 1987; Boeri 

& Van Ours, 2013). Os ganhos individuais traduzem-se essencialmente em aumentos dos 

salários dos trabalhadores no período pós-formação (Albert, García-Serrano & Hernanz, 

2010). Estes, podem variar tendo em conta o tipo de formação a que o colaborador é sujeito. 

Se se tratar de uma formação geral o salário após a formação aumentará, pois, o salário de 

mercado do trabalhador aumentará uma vez que as competências adquiridas são totalmente 

transferíveis entre empresas. No caso de se tratar de uma formação específica, uma vez que 

os ganhos de produtividade se verificarão apenas naquela empresa, os salários aumentam 

nessa empresa mas não sofrem alteração em mercados concorrenciais (Becker, 2002b). 

Albert et al. (2010) na sua investigação acerca dos efeitos da formação geral e específica nos 

salários dos trabalhadores em empresas do setor agrícola de seis países europeus, constataram 

que, apesar de os formandos “exigirem” salários mais altos após a formação os aumentos de 

produtividade dos trabalhadores não são significativos. No que respeita às diferenças de au-

mentos salariais resultantes de formação geral e de formação específica os autores referem 

que elas não são significativas. Nesta investigação é ressaltado o caso português como apre-

sentando aumentos significativos nos salários associados a formação específica. 
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Os investimentos em capital humano, como qualquer investimento, envolvem custos e ge-

ram benefícios, tornando necessária a avaliação do retorno desse investimento (Becker, 1962; 

Woodhall, 1987; Boeri & Van Ours, 2013). A forma como se mede o retorno com este in-

vestimento é também um tema de interesse para a gestão de recursos humanos, uma vez que 

os departamentos de RH devem ir além das rotinas operacionais e devem fazer parte da 

definição da visão estratégica da organização. Para (Kwon, 2009) a forma como se analisa e 

mede o capital humano disponível numa organização deve ser feita  utilizando uma aborda-

gem resultado-custo-benefício. O primeiro vetor, o resultado, está relacionado com a educa-

ção e pode ser medido através de taxas de sucesso escolar e da média de anos de educação 

formal dos trabalhadores, referindo que o capital humano de cada indivíduo é acumulado 

desde o período escolar. A abordagem custo refere os valores investidos em capital humano 

com vista à obtenção de novos conhecimentos e de novas competências, quer via educação 

quer via formação. A última abordagem diz respeito, precisamente, aos ganhos que os indi-

víduos e as organizações retiram dos novos conhecimentos e da forma como os transferem 

para o local de trabalho. O autor reforça ainda que nenhuma das três abordagens, separada-

mente, é suficientemente completa para tirar conclusões sobre o retorno do investimento em 

capital humano. 

No que diz respeito aos investimentos em formação, Becker (1962) menciona que o retorno 

destes investimentos deve ser calculado quer pelos empregadores quer pelos trabalhadores 

uma vez que os custos e os benefícios podem ser divididos entre a empresa e o trabalhador. 

Na discussão sobre o tipo de formação que o empregador deve proporcionar aos seus cola-

boradores, geral ou específica, é de referir o contributo de Kräkel (2015) que argumenta que 

a melhor opção para a empresa é promover formação específica, pois permite partilhar cus-

tos (para a empresa serão os custos diretos com formação3 e de perda de produtividade e 

para o trabalhador o esforço acrescido) os benefícios são na sua maior parte recolhidos pela 

empresa pois o conhecimento que aquele trabalhador adquiriu não o valoriza no mercado. 

Na sua investigação sobre investimentos em capital humano, o autor estuda o tipo de for-

mação que a empresa deverá proporcionar aos seus trabalhadores por forma a aumentar a 

sua produtividade e a retê-los no longo prazo. O autor concluiu que as empresas devem ser 

criteriosas nos investimentos em capital humano devido aos riscos associados aos seus 

 

3 Que no entanto, na perspetiva da teoria do capital humanos, serão frequentemente divididos entre o empre-
gador e o trabalhador (e.g. Boeri e Van Ours (2013)). 
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retornos futuros. Refere, por exemplo que, o sucesso do investimento em formação nas em-

presas depende do grau de comprometimento das mesmas com a evolução salarial dos tra-

balhadores, pois, se a formação for geral, o trabalhador exigirá aumentos salariais que a em-

presa terá que pagar para evitar que o trabalhador saia para outras empresas, ao passo que 

quando se trata de formação específica, ela não conseguirá reter o trabalhador no longo prazo 

a menos que lhe pague mais do que as restantes empresas do mercado. A decisão da empresa 

poderá então, passar por proporcionar salários altos desde a fase inicial do contrato com o 

trabalhador para que possa no futuro recolher os benefícios dos investimentos em formação. 

Do ponto de vista do trabalhador, Kräkel (2015) argumenta que será sempre do seu interesse 

investir em formação, quer geral quer específica, pois em qualquer um dos casos investirá na 

sua valorização pessoal, recolhendo os benefícios na empresa que investe na formação ou 

em outras empresas existentes no mercado. O autor conclui que as empresas devem fazer 

uma gestão inteligente da quantidade de formação geral e específica que proporcionam para 

que consigam aumentar a produtividade dos seus ativos ao mesmo tempo que investem em 

competências mais específicas. 

(Kwon, 2009) investigou a forma como a medição do investimento em capital humano é 

feita segundo os padrões da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico) e sugere uma forma diferente de medição. No caso da OCDE, esta é feita tendo 

em conta três fatores: o nível de investimento em capital humano no país, a qualidade do 

investimento e o papel dos resultados da educação. Esta abordagem levanta críticas (e.g. 

Winkler, referido em Kwon (2009)), nomeadamente pelo seu enviesamento para a dimensão 

económica, pois apenas relaciona a produtividade do individuo com o seu nível de educação, 

não valorizando as questões individuais e pessoais. A abordagem proposta, remete para a 

necessidade de a medição do capital humano se forcar no progresso qualitativo do ser hu-

mano e não apenas no seu crescimento quantitativo, sendo que o capital social tem de ter 

um importante papel nesta medição. Esta importância no capital social deve-se ao facto de 

ele ser um meio de transmissão e partilha de conhecimento entre as diferentes redes sociais 

do indivíduo. De uma forma geral o capital humano não poderá ser desassociado do capital 

social por o ser humano ser complexo que afeta e é afetado pelo meio envolvente.  
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2. A Gestão da formação nas organizações 

Como já referido anteriormente, o investimento em capital humano via formação profissio-

nal deverá ocupar um papel fundamental na GRH. A forma como a formação é estruturada 

pode afetar positiva ou negativamente o propósito que ela terá de servir, passando sempre 

por incrementar o capital humano nas organizações e promover assim o seu desenvolvi-

mento. Segundo as evidências encontradas na literatura, são várias as empresas que conse-

guiram encontrar na formação a sua vantagem competitiva no mercado. Empresas como a 

IBM, Pepsico e Dayton Hudson Corporation alcançaram, através dela, formas mais eficazes de 

gerar novos clientes e de desenvolver as competências dos seus colaboradores e dos colabo-

radores dos seus clientes. (Schuler & MacMillan, 1984).  

A formação pode ser vista de duas formas distintas, a formação baseada em funções e a 

formação baseada em competências (Chiavenato, 2010). Qualquer que seja a forma, a for-

mação a ser organizada numa empresa deve seguir todas as etapas do “ciclo formativo” tendo 

sempre como base a definição de um objetivo primário e de um objetivo final. No caso de 

ela ser baseada em funções o objetivo primário será preparar as pessoas para o desempenho 

do cargo a ocupar enquanto se desenvolvem pessoas capazes de executar adequadamente as 

tarefas associadas (objetivo final). No caso da formação baseada em competências o objetivo 

inicial será desenvolver competências adequadas nos colaboradores enquanto se desenvol-

vem competências passíveis de ser aplicadas na organização (objetivo final). Para além da 

definição dos objetivos é fundamental analisar a eficiência e eficácia da formação. Em ambas 

as visões referidas a eficiência diz respeito à rapidez e qualidade das competências desenvol-

vidas enquanto que a eficácia diz respeito a garantir que o propósito daquela ação de forma-

ção foi cumprido, ou seja, que foi cumprido o objetivo inicial para o qual a formação foi 

realizada. Depois de todos estes passos serem verificados é necessário recolher indicadores 

que informem a organização sobre os efeitos que a formação produziu e o desenvolvimento 

das pessoas que gerou, quer para a nova função quer para a função que já desempenham, e 

se este desenvolvimento dotou os participantes na formação das competências essenciais à 

evolução do negócio (Chiavenato, 2010).  

Esta análise sistemática é fundamental para medir o retorno sobre o investimento por via da 

análise dos benefícios organizacionais gerados pelas novas competências e da avaliação dos 

respetivos custos. A recolha desta informação deverá ser feita a par e passo da passagem 

pelas etapas do ciclo formativo, isto é, à medida que o ciclo é cumprido a organização deverá 
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ser capaz de ir definindo cada um destes passos, analisando o sucesso on time, desde o mo-

mento em que define a orientação geral da formação até ao momento em que tira conclusões 

acerca da sua implementação (Chiavenato, 2010). Deste modo, a importância da formação 

deve ser questionada desde ao momento em que ela é apenas uma possibilidade até ao mo-

mento em que se avalia o seu impacto. O modo como a formação é estruturada revela-se 

fundamental pois a sua eficácia está associada à forma como são estabelecidos, quer os obje-

tivos inicias, quer todo o processo de avaliação (Goldstein & Ford, 2002). Para estes autores, 

o modelo formativo engloba quatro grandes momentos: a avaliação das necessidades de for-

mação, o desenvolvimento da formação (propriamente dito), a definição de critérios de ava-

liação e a validação das competências adquiridas na mesma. Na Figura 1 pode encontrar-se, 

de forma esquemática, o modelo desenvolvido por estes autores. Na fase inicial de avaliação 

de necessidades e definição de objetivos, uma das peças chave a ter em consideração é o 

envolvimento organizacional que deve ser promovido, pois, se todos os departamentos esti-

verem alinhados, as necessidades serão entendidas como organizacionais e não apenas indi-

viduais. Não menos importante é a análise que a organização terá de fazer dos seus objetivos 

de curto e longo prazo. Para tal a organização terá de responder a algumas questões de fundo, 

tais como: “onde estamos, para onde queremos ir, quem queremos que siga connosco e quem 

são aqueles que “vestem a camisola”, em que momento vamos promover determinado pro-

jeto e com que pessoas”. De seguida deve fazer-se uma análise cuidada à função e à pessoa 

à qual se pretende dar formação. Analisar de forma cuidada o descritivo daquela função e 

quais as KSA’s (knowledge, skills e attitudes) necessárias à sua execução é tão importante quanto 

ter em consideração as KSA’s da pessoa envolvida, uma vez que se pode chegar à conclusão 

de que essa pessoa não é um fit perfeito para a mesma. Esta análise pode fazer a diferença 

permitindo que a formação não seja uma perda de tempo, mas sim algo direcionado para as 

caraterísticas da tarefa e da pessoa. Todos estes passos são necessários na definição de ins-

truções precisas para a atingir os objetivos da formação. Segue-se assim, a estruturação das 

ações de formação para perceber que tipo de programa produzirá os melhores resultados. 

Desta fase devem fazer parte uma escolha criteriosa do ambiente de aprendizagem tendo por 

base os objetivos definidos, as caraterísticas dos formandos e outros fatores de contexto, tais 

como a escolha dos formadores e do tipo de formação a ministrar.  Estes autores referem 

vários estudos que mostram que a visão que a organização tem sobre uma determinada ação 

de formação pode ditar, em larga escala, o sucesso da mesma. No que respeita à fase da 

avaliação Goldstein e Ford (2002) referem duas vertentes, a de aplicação de modelos de 
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avaliação, como o de Kirkpatrick (analisado em pormenor na secção seguinte) e a definição 

de critérios tendo como base os objetivos comportamentais estabelecidos (ver Figura 1). 

Estes critérios englobam quatro níveis: a validação da aprendizagem dos formandos, a vali-

dação da transferência dos conhecimentos obtidos para o local de trabalho, a validação in-

traempresa e a validação interempresas. Estes dois últimos critérios dizem respeito à aplica-

ção, com sucesso, do programa de formação em outro grupo de formandos dentro da orga-

nização ou fora da mesma. 

 

Figura 1. Modelo esquemático do ciclo formativo segundo Goldstein e Ford 

Fonte: Goldstein e Ford (2002, p. 24) 

 

Várias são as abordagens sobre a forma como as organizações deverão planear, conceber e 

avaliar a formação.  Cardim (2009) e Rego, Cunha, Gomes, Cunha, Cardoso e Marques 

(2012) complementam o modelo anterior separando o “Needs Assessement” em duas fases dis-

tintas, o pré-diagnóstico e o levantamento de necessidades. Deste modo, o desenvolvimento 

da formação, segundo Cardim (2009) engloba as 5 etapas que, de seguida, se apresentam.  
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i. Estabelecimento da orientação geral 

A primeira etapa de gestão da formação, o estabelecimento da orientação geral, sub-

divide-se em duas fases: o pré-diagnóstico e a política de aperfeiçoamento profissio-

nal. Na primeira fase pretende-se conhecer a organização como um todo, isto é, iden-

tificar as suas caraterísticas, as suas expectativas e o seu potencial. De uma forma 

geral, esta primeira fase do processo consiste em recolher informações basilares ao 

levantamento de necessidades de formação, tais como, os objetivos dos formandos 

ou das suas chefias diretas. Para Rego et al. (2012) a forma como as chefias diretas 

são envolvidas em todo o processo formativo pode ditar o sucesso do mesmo, uma 

vez que esses colaboradores são o primeiro elo de ligação entre a visão estratégica da 

organização e a operação. É ainda no pré-diagnóstico que se seleciona a política de 

formação que melhor se adapta ao contexto e, que se começa a delinear uma estrutura 

base que permita proceder ao levantamento de necessidades de formação. As políti-

cas de aperfeiçoamento, tal como o nome indica, são o conjunto de normas adotadas 

pela organização que promovem o seu desenvolvimento de forma sistemática ou 

adaptativa, sendo que a evolução nas empresas pode ocorrer de forma preditiva (com 

vista à melhoria contínua) ou de forma corretiva (como resposta a questões críticas 

que surjam). Estas políticas têm um papel importante nesta fase pois são elas que 

limitam as ações formativas ao nível de implementação e profundidade (Cardim, 

2009). Esta etapa, pelo seu cariz estratégico, é cumprida e documentada através da 

recolha de informação por via de entrevistas à direção da empresa e análise de rela-

tórios anuais. No final desta fase deverá ser gerado um relatório que deverá conter a 

fundamentação para a política de formação adotada pela empresa e identificar a me-

todologia para o levantamento das necessidades. Ao mesmo tempo este relatório 

serve também para dar conta à organização do envolvimento da direção e das chefias 

na definição destas políticas e para comunicar a visão geral da empresa (Cardim, 

2009). 

ii. Levantamento de necessidades de formação 

O levantamento de necessidades, que deve ser definido na etapa anterior, consiste 

no inquérito à organização, e servirá de base ao desenvolvimento da formação. Para 

selecionar uma ação não será suficiente ela ser a mais barata ou a mais popular mas 
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deverá sim fazer sentido do ponto de vista dos problemas existentes e da forma como 

os irá colmatar (Bilhim, 2007), ou ainda, identificando as oportunidades de melhoria 

de processos com vista à inovação e consequente vantagem competitiva (Rego et al., 

2012). Para Bilhim (2007) as necessidades de formação devem ser estudadas a três 

níveis: organizacional, individual e operacional. A nível organizacional é importante 

analisar indicadores de performance por forma a identificar eventuais necessidades 

formativas, uma vez que a formação deve fazer parte da estratégia de desenvolvi-

mento da organização. Quanto às necessidades operacionais, pretende-se identificar 

lacunas de competências no seio das equipas, através da análise de funções dos cola-

boradores. As necessidades individuais dizem respeito, essencialmente, às dificulda-

des sentidas pelos colaboradores e que podem dificultar o exercício da sua função. 

Esta auscultação pode fazer-se, por exemplo, através da avaliação de desempenho. 

Como já foi visto no início desta secção, Goldstein e Ford (2002) complementam 

esta ideia dos três níveis de estudos das necessidades de formação e subdividem o 

nível organizacional e o operacional por forma a aprofundar este levantamento. Uma 

outra perspetiva de classificação de necessidades de formação é analisá-la tendo em 

conta a oportunidade, a abrangência e a profundidade, isto é, os programas de for-

mação devem ter em consideração análises organizacionais profundas (por exemplo, 

ao nível estratégico da utilização de novas tecnologias) sob pena de cair em descrédito 

por parte de quem assiste à formação, e não produzir os efeitos esperados (Cardim, 

2009). Todas estas visões abordam o tema de forma convergente uma vez que a pre-

ocupação geral da GRH neste processo deve sempre ter em conta os benefícios para 

a organização e para os seus stakeholders. 

iii. Plano de formação 

Para Cardim (2009) a fase de elaboração do plano de formação deve ser sistemática 

e estar alicerçada às etapas abordadas anteriormente. Deste modo, este deve espelhar 

os objetivos recolhidos no levantamento de necessidades, recorrendo a entrevistas, 

por observação ou através de avaliações de desempenho. As escolhas na elaboração 

do plano de formação dependerão sempre da dimensão da empresa e da formalização 

que a GRH pretende dar a este documento. Este é habitualmente elaborado anual-

mente, mas nem sempre cumprido nesse período, pois pode englobar planos de evo-

lução e desenvolvimento que se estendem no tempo. Nele devem ser identificadas 



14 

todas as ações de formação relevantes ao desenvolvimento dos colaboradores e da 

orientação estratégica da organização. Bilhim (2007), especifica, e defende que o 

plano de formação deve conter os objetivos da formação e as suas prioridades, a 

identificação dos beneficiários, os conteúdos e os métodos pedagógicos e avaliativos 

a utilizar, a duração e a calendarização de cada ação e o orçamento. Deste modo, o 

plano de formação deverá dar resposta a questões como para quê formar, quem vão 

ser os formandos e em que vão ser formados, quem vai formar e qual o local, como 

formar e quais os recursos a utilizar, quando formar e quanto vai custar (Chiavenato, 

2010; Rego et al., 2012). 

Para (Chiavenato, 2010) o plano de formação deve ser elaborado tendo em conta 

questões de contexto, isto é, este deve considerar também a forma como as empresas 

“oferecem” esta formação aos seus colaboradores pois é fundamental que estes te-

nham oportunidade e liberdade para aplicar os conhecimentos adquiridos. Para este 

autor, esta condição está intimamente ligada aos retornos com os investimentos em 

formação na medida em que poderá minimizar desperdícios e maximizar os benefí-

cios. 

iv. Desenvolvimento da ação formativa 

A execução da formação é apenas a face visível do processo formativo, mas a sua 

eficácia depende, em larga escala, de todas as outras etapas que a sustentam e a com-

pletam (Rego et al., 2012). Segundo Bilhim (2007) é importante que seja identificado 

um gestor de formação que será o responsável por gerir, planear e controlar cada 

ação. Este gestor deverá ainda assegurar que todas os requisitos logísticos e adminis-

trativos sejam assegurados por forma a assegurar o bom desenvolvimento das mes-

mas. O gestor deverá validar, numa primeira fase, a forma com a ação decorre (se é 

adequada às necessidades, se a qualidade do material pedagógico e do formador são 

adequadas e se as reações dos formandos são as esperadas) e posteriormente avaliar, 

a sua transferência e eficácia (Rego et al., 2012). A avaliação da eficácia é uma dimen-

são muito relevante sendo que o seu valor pode estar relacionado quer com fatores 

organizacionais, como vimos anteriormente, quer com fatores individuais (Tziner, 

Fisher, Senior & Weisberg, 2007). Estes autores realizaram um estudo sobre a eficácia 

de ações de formação, estudando o efeito de seis caraterísticas pessoais (consciência, 
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autoeficácia, orientação para objetivos de aprendizagem e de performance, motiva-

ção para a prender e instrumentalidade) em estagiários de uma empresa industrial, 

nas competências para o posto de trabalho obtidas na formação. (Tziner et al., 2007) 

selecionaram estas seis caraterísticas pois defendem que todas elas se encontram li-

gadas à personalidade e motivação dos indivíduos e que, portanto, influenciam os 

efeitos da formação. Os principais resultados do estudo revelam que caraterísticas 

como a consciência e a instrumentalidade não afetam a eficácia da formação. A au-

toeficácia, por sua vez, tem um papel fundamental na eficácia da formação, por pro-

mover a motivação para aprender, o que faz com que os formandos reconheçam a 

importância da aquisição de novos conhecimentos e, consequentemente, aumente o 

êxito da formação nestes indivíduos. 

v. Controlo/Avaliação 

Esta é a última fase do processo formativo e uma das mais importantes, embora nem 

sempre aquela a que a organização reconhece mais importância. A avaliação assume 

dois papeis distinto: o de validação económica, de perceber se a formação gerou re-

tornos com o investimento, e o de validação de competências na medida em que é 

fundamental que as empresas investiguem se houve lugar a aquisição de novas com-

petências transferíveis para o posto de trabalho (Rego et al., 2012). Segundo o modelo 

do ciclo formativo de Cardim (2009) esta etapa é importante por permitir a validação 

(ou não) do processo e, por essa via, contribuir para a definição do caminho a seguir 

no caso dos resultados esperados não serem atingidos. 

 

Formar pessoas é, no entanto,  muito mais do que uma cumprir um plano de formação, 

sendo um processo fundamental para o desenvolvimento, não só de pessoas, mas também 

das organizações (Chiavenato, 2010). A formação nas organizações deve, assim, ser diversi-

ficada, permitindo aperfeiçoar as competências e aumentar a motivação dos colaboradores 

e, ao mesmo tempo, promover a interação entre colaboradores e, por essa via, reduzir pre-

conceitos e sentimentos discriminatórios (Alhejji, Garavan, Carbery, O'Brien & McGuire, 

2016). Assim, os resultados da formação podem ser analisados, para estes autores, em três 

perspetivas distintas: a perspetiva do negócio, a perspetiva da aprendizagem e a perspetiva 

da justiça social. A perspetiva baseada no negócio centra-se no efeito positivo da diversidade 
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na formação para os lucros de curto prazo da empresa. Pode, no entanto não ser bem aceite 

pelos trabalhadores pela dificuldade destes em antecipar adequadamente os seus benefícios 

esperados. O foco desta perspetiva encontra-se no impacto económico e ambiental para a 

organização e não nas perceções dos formandos e assim, olhar para a formação apenas como 

algo vantajoso para o negócio pode gerar desconfiança entre os trabalhadores, gerando baixas 

de produtividade e aumento de taxas absentismo. A perfectiva da justiça social diz respeito 

aos efeitos esperados da diversidade da formação na igualdade de oportunidades e de trata-

mento dos trabalhadores nas organizações. Nesta perspetiva, a diversificação da formação 

potencia a possibilidade de esta envolver todos os trabalhadores, incluindo minorias e grupos 

discriminados, gerando portanto benefícios sociais relevantes. De uma forma geral, o que 

está em causa é a resposta socialmente inclusiva que a formação dará à organização e que 

fará com que a discriminação e o assédio moral sejam reduzidos. No entanto, a diversidade 

da formação poderá, também nesta perspetiva, gerar efeitos negativos sempre que os seus 

resultados geram mais sentimentos discriminatórios em vez da sua mitigação. Por fim, a 

perspetiva da aprendizagem engloba dimensões muito diversas, de curto e longo prazo, desde 

o desenvolvimento de novas competências e atitudes até à enfase atribuída à cultura organi-

zacional e à necessidade de inovação. De uma forma geral, a diversidade da formação, leva 

os colaboradores a adquire capacidades operacionais e, em simultâneo, a tomada de conhe-

cimento da visão da organização bem como da orientação que pretende adotar. Esta perce-

ção pode ter como efeitos positivos o autoconhecimento e a capacidade de trabalhar em 

vários contextos e com várias culturas. No entanto pode também gerar relações interpessoais 

desfavoráveis sempre que esta diversidade gerar conflitos. Cada uma destas perspetivas, con-

sideradas isoladamente, poderá não gerar as respostas mais eficazes às organizações pelo que 

devem ser utilizadas complementarmente. Por forma a estudar esta questão da diversidade 

de formação nas organizações, Alhejji et al. (2016) realizaram uma revisão da literatura siste-

mática em cerca de meia centena de artigos sobre a temática da diversidade da formação em 

vários tipos de empresas (públicas, privadas e associações, com ou sem fins lucrativos) inse-

ridas nos mais variados setores de atividade. Os resultados mostram que estas empresas ado-

tam uma perspetiva maioritariamente baseada na aprendizagem, quer individual (ao nível de 

competências e atitudes) quer organizacional (ao nível da cultura da empresa). A perspetiva 

menos expressiva é a baseada nos negócios e foi encontrada maioritariamente em empresas 

privadas. A visão da justiça social aparece sempre associada a uma das outras e, 
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maioritariamente, à perspetiva das aprendizagens pois as competências adquiridas permitem 

uma maior consciencialização da existência de minorias, por exemplo. 

Embora possa não ser totalmente visível, a gestão da formação nas organizações está ligada 

à sua atividade económica na medida em que a empresa incorre em custos na busca de be-

nefícios. Estes benefícios são medidos essencialmente pelo efeito que as ações de formação 

têm na produtividade dos indivíduos e, consequentemente, no desempenho geral da empresa 

(Kucherov & Manokhina, 2017). Ações de formação mais eficazes gerarão um maior retorno 

para as empresas. 

Na secção seguinte discutir-se-ão as controvérsias associadas à última etapa do ciclo forma-

tivo, a avaliação.  
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3. A avaliação da formação 

O tema da avaliação da formação profissional gera alguma controvérsia junto dos profissio-

nais de RH pois nem sempre é possível avaliar, consistentemente, os programas de formação 

administrados aos colaboradores das organizações. Promover ações de formação aos cola-

boradores não é suficiente para que a formação cumpra o seu propósito, é necessário que a 

aquisição e transferência das novas competências seja analisada de forma criteriosa e reflexiva 

(Cardim, 2009). Um dos modelos avaliativos mais utilizado na avaliação da formação e que 

se mantém atual é o modelo proposto por Donald Kirkpatrick, em 1959. Este modelo divide 

o processo avaliativo em quatro níveis: o das reações, o da aprendizagem, o dos comporta-

mentos e o dos resultados. Os três primeiros níveis medem a eficácia da formação, durante 

e após o desenvolvimento do programa por via do seu impacto nos trabalhadores, enquanto 

que o quarto mede o impacto da formação na organização (Chmielewski & Phillips, 2002).  

Os contributos encontrados na literatura relativamente à avaliação da formação são vários, e 

remetem para diferentes abordagens. Na investigação de Al-Athari e Zairi (2002) acerca da 

avaliação da formação em organizações públicas e privadas do Kuwait e utilizando uma me-

todologia quantitativa, os autores concluíram que existe uma diferença de perceção relativa-

mente à importância da avaliação em empresas públicas e privadas sendo as empresas priva-

das as que mais a valorizam. Mostraram ainda que, nas organizações que utilizam o modelo 

de Kirkpatrick, o nível mais comummente avaliado é o das reações (embora refiram que a 

informação acerca da eficácia formação é escassa): 92% destas empresas avaliam a reação, 

51% a aprendizagem, 32% a transferência e apenas 26% avalia os resultados. Para avaliar 

estes níveis as empresas utilizam essencialmente questionários, seguidos de registos de ob-

servação e desempenho. 

Kucherov e Manokhina (2017) investigaram o processo de avaliação da formação em empre-

sas industriais da Rússia. Utilizando questionários aos departamentos de RH das empresas 

de manufatura de St. Petersburgo, o estudo pretendia identificar os modelos de avaliação da 

formação utilizados. Concluíram que o modo como a formação é avaliada varia de acordo 

com o grupo de trabalhadores à qual ela é ministrada, tendo encontrado diferenças nos mo-

delos avaliativos de trabalhadores da produção e de funções de suporte em escritório. Con-

cluíram também que as empresas avaliam os vários níveis de Kirkpatrick mas que o número 

de níveis avaliados depende da duração da ação de formação e do respetivo custo. As maiores 

dificuldades identificadas pelos autores sobre a avaliação da formação dos trabalhadores 
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prendem-se com as dificuldades em isolar os efeitos especificamente resultantes da formação, 

em definir critérios claros de avaliação e com a quantidade de tempo (que se reflete em cus-

tos) requerido por esta tarefa. 

Segundo Alliger, Tannenbaum, Bennett Jr, Traver e Shotland (1997) o nível das reações re-

fere-se à perceção dos formandos relativamente ao programa que frequentam. Estas reações 

podem ter três dimensões: a reação como um efeito (se os formandos apreciarem a formação 

ela poderá ter uma maior influência no desenvolvimento de novas competências), a reação 

como um sentimento de utilidade (se os formandos perceberem qual a utilidade prática da 

formação no dia-a-dia os efeitos da formação serão potenciados) e a combinação de ambas. 

Os autores realizaram uma meta-análise da relação entre os diferentes níveis da avaliação da 

formação e dos subgrupos que os constituem. Concluíram que o nível de medição das rea-

ções dos formandos não é suficiente para avaliar todo o programa de formação pois existem 

outras dimensões. No que respeita ao nível de medição das aprendizagens que descreve a 

aquisição e aplicação das novas competências obtidas durante a formação, Alliger et al. (1997) 

defendem a importância de analisar três diferentes níveis de aprendizagem: as adquiridas 

imediatamente após a formação (medidas, segundo a literatura, por via de um teste de escolha 

múltipla por forma a percecionar o que os formandos aprenderam com aquela formação), as 

retidas durante a formação (comummente confundidas com aprendizagens imediatamente 

após o programa) e as demonstradas por comportamentos e aplicação (através da avaliação 

de mudança de comportamentos como consequência da formação). Neste nível é importante 

isolar as variáveis adequadas por forma a serem medidos apenas os efeitos imputados à for-

mação. O estudo conclui que a aprendizagem imediata se correlaciona, em muitos casos, com 

a aprendizagem expressa por comportamentos, o que remete para o nível seguinte: o da 

transferência de conhecimentos. O nível dos comportamentos diz respeito à transferência 

dos conhecimentos adquiridos na formação para o local de trabalho. A análise deste processo 

pode ser feita através das chefias diretas do colaborador e/ou através de questionários ao 

próprio que permitam analisar dos tempos de execução das tarefas bem como a qualidade 

dessa mesma execução. Alliger et al. (1997) concluem que existe uma forte correlação entre 

todos os níveis e subníveis abordados anteriormente. Quanto se passa ao nível dos resultados 

o enfoque deixa de ser o formando e passa a ser o colaborador que gera valor para a organi-

zação. Este nível é mais abrangente e torna necessário recolher informações do pré e do pós 

formação que permitam relacionar variáveis organizacionais como ganhos de produtividade, 

satisfação do cliente e lucros da empresa.  
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Velada e Caetano (2007), analisaram os efeitos dos três primeiros níveis de Kirkpatrick na 

satisfação ocupacional do formando para uma amostra de professores portugueses que par-

ticiparam num programa de formação profissional. Esta ação abordou uma panóplia de te-

mas nomeadamente pedagogia, tecnologia e desenvolvimento de competências na área de 

intervenção do professor. Os resultados obtidos revelaram que a predisposição para reter as 

competências via programa de formação e sua posterior transferência para o contexto real, 

está fortemente ligada à satisfação do indivíduo com a sua ocupação. Concluíram também 

que a combinação dos efeitos e da utilidade do nível das reações influencia a forma como a 

aprendizagem é consolidada e traduzida em comportamentos no local de trabalho. Os auto-

res atestam, portanto, que as organizações que têm no seu horizonte maximizar o retorno 

do investimento em formação deverão ter especial preocupação com a satisfação dos cola-

boradores, uma vez que esta pode afetar, positiva ou negativamente, a forma como os traba-

lhadores transferem, para o local de trabalho, os conhecimentos e as competências adquiridas 

na formação. 

Apesar do modelo de Kirkpatrick ainda ser muito utilizado para avaliar o impacto da forma-

ção ele também é alvo de algumas críticas, nomeadamente no que respeita ao encadeamento 

dos níveis (Curado & Teixeira, 2014). Estes autores apontam também que a aplicação prática 

deste modelo de avaliação pode gerar influências externas no processo avaliativo, nomeada-

mente influências individuais e de contexto, que poderão afetar o processo de formação e 

que não são explicitamente consideradas em nenhum dos quatro níveis de Kirkpatrick. 

A importância de uma avaliação estruturada decorre da revisão da literatura aqui apresentada: 

uma avaliação integrada e que passe pelos diferentes níveis será uma avaliação mais rica e que 

permitirá à organização aferir os efeitos da formação. Contudo, esta pode não ser suficiente 

para avaliar o verdadeiro impacto da formação. Card, Kluve e Weber (2017) realizaram uma 

meta-análise sobre programas de integração ativa no mercado de trabalho considerando a 

formação on the job como uma das variáveis relevantes. Uma das conclusões dos autores foi a 

de que o impacto da formação é diluído no tempo, sendo que o retorno da formação é mais 

positivo decorridos dois a três anos da implementação dos programas por comparação com 

o imediato pós-programa. Em linha com outros contributos referidos anteriormente (Curado 

& Teixeira, 2014), Card et al. (2017) referem ainda que os efeitos da formação podem ser 

diferentes tendo em conta fatores de contexto e as caraterísticas individuais dos participantes. 

Salientam, fundamentalmente, que os colaboradores que ingressam no mercado de trabalho 
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após um longo período de desemprego, tendem a recolher mais benefícios dos programas 

de formação do que trabalhadores já inseridos no mercado de trabalho e com acesso cons-

tante a formação.  
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4. O Retorno do Investimento 

Vários são os fatores, individuais e organizacionais, que afetam a eficácia da formação. Se 

por um lado as caraterísticas pessoais afetam a eficácia da formação, por outro, a visão das 

organizações pode tornar difusos os seus verdadeiros efeitos. A realização de uma análise 

custo-benefício, se bem que sujeita aos condicionalismos já anteriormente referidos (ver p. 

4) pode permitir a identificação de debilidades existentes nas organizações ao nível do pla-

neamento e da execução da formação.  Investir é aplicar capital com vista a um benefício 

futuro, e daí a importância da medição adequado dos custos e dos benefícios envolvidos num 

investimento. A rentabilidade dos investimentos pode ser calculada de diversas formas, como 

será abordado mais à frente neste capítulo. Contudo, nas empresas, a rentabilidade da for-

mação é, frequentemente, determinada usando um indicador introduzido por Phillips em 

1975  e designado por ROI, Return on Investment (Phillips & Phillips, 2009). O ROI é calculado 

pelo rácio entre os benefícios líquidos e os custos da formação.  

O retorno do investimento tem sido objeto de estudo frequente na área dos projetos de 

gestão, sendo que o procedimento de cálculo do ROI enunciado acima, foi pela primeira vez 

utilizado em 1970 na empresa Lockheed-Martin por Jack Phillips, tendo sido desde então 

estudado por este autor que o tem vindo a apresentar como um processo, definindo etapas 

para o seu cálculo (Phillips & Phillips, 2009). Vários autores definem este indicador como 

sendo desadequado e imperfeito (e.g. Jacobson, 1987) enquanto outros o reconhecem como 

a única forma adequada de fazer o cálculo da rentabilidade de projetos concretos dentro das 

organizações (e.g. Little (2014)).  

O cálculo deste indicador levanta várias questões operacionais. Enquanto os custos com 

programas de formação são, em grande parte, variáveis tangíveis e de (relativamente) fácil 

mensuração, os benefícios (como, por exemplo, a satisfação do colaborador), podem ser 

dimensões não tangíveis, difíceis de medir e, sobretudo, de quantificar. Estas dificuldades 

geram frequentemente frustração nas organizações, uma vez que os efeitos da formação são 

percetíveis, mas não facilmente mensuráveis (Phillips, 2012). Little (2014) argumenta que 

dizer às chefias de topo que a formação é “uma coisa boa” não é suficiente para demonstrar 

a sua importância, defendendo que o cálculo do ROI é uma ferramenta relevante nomeada-

mente por permitir partilhar informações dentro da organização que de outro modo não se 

apurariam. Existem mesmo autores em que o cálculo do ROI e a análise detalhada dos custos 

e benefícios (de forma sistemática e cuidada) “não é somente importante; é vital para a 
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continuidade ou sobrevivência das empresas” (Kassai, 1996, p. 27). Van Solingen (2004) re-

força este ponto de vista e defende que, em organizações de cariz industrial, o mais impor-

tante não está no tanto no valor do ROI, mas em identificar se ele é positivo, negativo ou 

nulo, pois obtendo um ROI positivo saberemos que os benefícios gerados pelo investimento, 

no período a que o cálculo remete, são superiores aos respetivos custos.  

Na perfectiva de Phillips e Phillips (2009) os elementos chave para o processo de cálculo do 

ROI são: uma avaliação estruturada, a criação do processo sistemático e meticuloso (isolando 

certas variáveis dos efeitos dos programas), o desenvolvimento de ações estandardizadas para 

que o processo seja compreensível e facilmente replicável, o recurso a casos bem-sucedidos 

para demonstrar a sua eficácia e, por fim, a integração de todos estes elementos tendo em 

conta a cultura organizacional. Para que o cálculo do retorno do investimento seja sistemática 

e estruturada, Phillips utiliza os 4 níveis de avaliação de Kirkpatrick salientando que este 

cálculo resulta de um processo que envolve vários passos que vão desde a análise das neces-

sidades de formação até à sua avaliação (Phillips & Phillips, 2009). Phillips (1998) introduz 

neste processo avaliação do impacto da formação um quinto nível, precisamente o do cálculo 

do ROI, defendendo que o ciclo avaliativo apenas se finaliza quando este quinto nível for 

cumprido (Phillips, 2012). Como a análise da informação disponível assume um papel fun-

damental neste processo, acrescenta ainda o nível zero como base para os níveis de Kirkpa-

trick, sendo designado por modelo Kirkpatrick-Phillips. Deste modo, a determinação do 

ROI deve passar, sistematicamente, por seis níveis de avaliação que Phillips e Phillips (2009) 

designam por “Cadeia de Impacto”, a qual se encontra esquematizada na Tabela 1. A exis-

tência desta “Cadeia” pressupõe que o programa é analisado em todas as suas fases, reco-

lhendo informação em cada um dos níveis apresentados e permitindo um cálculo estruturado 

do ROI. O cálculo do ROI é, no entanto, complexo e compreende, ele próprio, várias etapas, 

nomeadamente, a análise da informação disponível, a recolha de dados, a identificação dos 

efeitos do programa em estudo (isolando estes de outros efeitos potencialmente presentes), 

a conversão das variáveis recolhidas em valores monetários, a categorização dos custos, a 

identificação dos benefícios intangíveis e o respetivo tratamento e o cálculo do ROI 

(Chmielewski & Phillips, 2002; Phillips & Phillips, 2009; Phillips, 2012). Estas etapas estão 

representadas na Figura 2. 
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Níveis da cadeia Fases da análise 

Nível 0 - Indicadores 
Analisa o número de participantes no programa de formação, as caraterísticas 

dos participantes, os custos envolvidos e as competências a atingir. 

Nível 1 – Reações 
Analisa as reações dos participantes ao programa de formação não aferindo se 

houve lugar à aquisição de novas competências. 

Nível 2 – Aprendizagem 
Afere as aprendizagens adquiridas com o programa, mas não fornece informa-

ção quanto à capacidade de aplicar os conhecimentos obtidos. 

Nível 3 – Aplicação e 

Implementação 

Testa, no pós-programa, a capacidade de aplicar e implementar as novas com-

petências, mas não recolhendo informação quanto ao seu impacto na organi-

zação. 

Nível 4 – Impacto na 

Organização 

Avalia o impacto na organização através dos resultados organizacionais. Com 

a passagem por estes 5 níveis é possível perceber o efeito que o programa de 

formação teve no trabalhador e na empresa, mas ainda não é possível estimar 

a rentabilidade do programa. 

Nível 5 – ROI 
Analisa e quantifica custos e benefícios com o programa de formação, calcu-

lando um indicador de retorno com o investimento, o ROI. 

Tabela 1. Cadeia de Impacto para obtenção do ROI 

Fonte: (Phillips & Phillips, 2009) 

 

A primeira etapa, a análise da informação compreende duas dimensões, a de desenvolver os 

objetivos do programa e a de identificar e desenvolver a forma mais adequada de recolha de 

dados. Esta recolha de dados é realizada durante e após o término do programa de formação 

e reporta-se aos níveis de análise reações, aprendizagem, aplicação e impacto, podendo utili-

zar vários métodos de recolha da informação. Posteriormente deverá proceder-se à análise 

dos dados recolhidos. Esta etapa compreende cinco fases sendo a primeira a de isolar os 

efeitos do programa. Este passo é essencial pois há vários fatores, além da formação, que 

podem influenciar o desempenho dos trabalhadores após a implementação do programa. Os 

métodos utilizados para isolar outros efeitos podem ser a criação de um grupo de controlo 

(indivíduos com caraterísticas semelhantes à dos formandos, mas que não participaram na 
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formação) e/ou a comparação dos dados obtidos com projeções sobre a evolução do de-

sempenho na ausência de formação e tendo em conta resultados anteriormente verificados 

na empresa. Após isolar esses efeitos é fundamental converter os vários custos benefícios em 

valores monetários. Não menos importante é identificar e trabalhar todos os custos e bene-

fícios que, não sendo quantificados, terão de ser “integrados” no cálculo de forma adequada. 

No final do processo é importante organizar, documentar e comunicar à organização os re-

sultados obtidos.  

 

Figura 2. Procedimento para obter o Retorno com o Investimento (ROI) 

Fonte: (Phillips & Phillips, 2009, p. 16) 

 

4.1. O cálculo do ROI 

O ROI é um indicador que expressa a relação entre os custos (diretos e indiretos) e os bene-

fícios (tangíveis e intangíveis) de um investimento (Prince, 2006; Phillips & Phillips, 2009; 

Yapp, 2009), expresso em percentagem, pela seguinte expressão: 

ROI = 
𝑏𝑒𝑛𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
× 100 =

𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑜−𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜
× 100                                     (1) 

Esta fórmula de cálculo traduz, portanto, o valor do benefício líquido gerado por cada 100 

unidades monetárias de custo decorrente do investimento em formação, num determinado 

período de tempo (Phillips & Phillips, 2009). 
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Como custos, Phillips e Phillips (2009) identificam todos aqueles que decorrem da prepara-

ção e desenvolvimento de um programa de formação, incluindo os custos com a organização 

e a implementação do programa e a remuneração do colaborador dispensado do trabalho 

para frequentar a ação de formação. Como benefícios, os mesmos autores identificaram os 

benefícios como decorrendo das melhorias ao nível do desempenho e da satisfação do cola-

borador. Yapp (2009), a propósito do cálculo do retorno do investimento na aquisição de 

novos talentos, refere que o foco deverá estar sempre no retorno e não propriamente nos 

custos associados, isto é, muitas vezes os grandes investimentos tendem a ser evitados, mas 

será importante avaliar os benefícios potencialmente camuflados pois estes podem valorizar 

o negócio numa dimensão mais lata. O autor destaca a importância dos benefícios intangí-

veis, nomeadamente ao nível do engagement, dos novos talentos. Na mesma linha de argumen-

tação Ulrich e Smallwood (2005) referem que os benefícios intangíveis são variáveis decisivas 

para o cálculo do retorno do investimento em RH, sendo no entanto difíceis de integrar por 

serem difíceis de quantificar e por estarem intimamente ligadas ao desenvolvimento das pes-

soas e das organizações. Segundo estes autores, a chave para garantir um retorno adequado 

aos investimentos é envolver os colaboradores e fazer com que eles se sintam parte da estra-

tégia da empresa ao mesmo tempo que se promove a aquisição de novas competências e se 

aposta nos novos talentos. Em linha com esta ideia, envolver os stakeholders e ser pragmático 

na determinação dos benefícios e dos custos pode facilitar a quantificação dos mesmos (Van 

Solingen, 2004). De acordo com este autor, como nem sempre é possível determinar os cus-

tos efetivos associados apenas ao investimento em formação, estes poderão ser estimados, 

com critérios claros. Também os benefícios poderão ser, pelo menos parcialmente, estima-

dos (com um nível de precisão adequado e critérios claros). Daqui decorre a importância do 

envolvimento dos stakeholders da empresa pois sempre que não se consiga quantificar os cus-

tos ou os benefícios estes deverão ser estimados de acordo com os inputs de todas as partes 

interessadas permitindo assim uma análise mais abrangente dos impactos e do valor dos cus-

tos e dos benefícios da organização. Numa análise de custo-benefício, embora alguns autores 

defendam que estes intangíveis devem prosseguir com o estudo como variáveis não mone-

tárias, não podendo ser convertidas ou estimadas e que apenas permitirão explicar compor-

tamentos ou prever comportamentos futuros (e.g. Phillips e Phillips (2009)), Van Solingen 

(2004) refere que estes não devem ser quantificados a zero. De uma forma geral, este autor 

sugere que promover o envolvimento dos stakeholders para estimar benefícios e custos, é 
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sempre uma melhor abordagem do que não incluir as dimensões não diretamente quantifi-

cáveis no cálculo do ROI.  

Bukhari, Andreatta, Goldiez e Rabelo (2017), num estudo sobre a determinação do ROI da 

formação na área dos cuidados de saúde, distinguem os fatores que, de forma integrada, 

permitem calcular o retorno do investimento: os custos e os benefícios quer qualitativos quer 

quantitativos. Como custos foram contabilizados os gastos com aquisições, desenvolvimento 

e manutenção e os custos de operação. Relativamente aos benefícios quantitativos foram 

consideradas as reduções dos erros e do tempo de execução das tarefas, a redução dos custos 

de danificação de equipamentos e o acréscimo de competências dos trabalhadores. No que 

diz respeito aos benefícios qualitativos (mais difíceis de medir e quantificar) os autores con-

sideraram a qualidade no atendimento, a melhoria na segurança dos pacientes, a satisfação 

do colaborador e a reputação da organização. Para a determinação do ROI foi utilizada a 

conjugação de várias metodologias4: i) a Value Measure Methodology (VMM), que permitiu ca-

tegorizar os custos e benefícios tangíveis e não tangíveis em cinco valores distintos: o direto 

(benefício para a organização em utilizar a simulação médica como um método de formação), 

o social (benefício para a sociedade), o operacional (diminuição de tempos de execução das 

tarefas), o estratégico (efeitos na cultura de segurança em relação ao paciente) e o financeiro 

(aumento da receita e diminuição dos custos); ii) o modelo de Frost e Sullivan que foi utili-

zado no manuseamento e na classificação das variáveis quantitativas e qualitativas;  e iii) o 

modelo de Phillips, que foi aplicado para proceder à conversão das categorias obtidas em 

valores monetários. Neste processo as variáveis que não foi possível converter em valores 

monetários não foram utilizadas para o cálculo do ROI, mas, ainda assim, foram mantidas 

como variáveis de apoio à avaliação final. Bukhari et al. (2017) calcularam assim um ROI de 

101% (aproximadamente) valor esse que, para os autores, se traduz num ROI “convincente” 

relativamente às alternativas de investimento disponíveis. 

Bernardino (2016) desenvolveu um estudo sobre o retorno do investimento em formação 

numa empresa de infraestruturas ferroviárias portuguesa. O autor identificou, como variáveis 

relevantes para o cálculo do ROI, os custos diretos e indiretos e selecionou indicadores de 

desempenho global para representar os benefícios. Na esfera dos custos foram considerados 

os custos diretos: remunerações dos participantes na formação, deslocações e alojamento, 

 

4 Estes três modelos são explicitados em Bukhari et al. (2017). 
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custos com formação (formador e material pedagógico) e outros custos gerais como salas, 

consumos e equipamentos. Como custos indiretos foram considerados pelo autor apenas os 

custos administrativos (fotocópias e coordenação da ação). No que diz respeito aos benefí-

cios, o indicador utilizado foi o ganho bruto (antes de deduzidos os juros, impostos, depre-

ciações e amortizações), o EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), 

o qual é considerado adequado para avaliar a produtividade e a eficiência da empresa. O autor 

conjugou as metodologias quantitativa e qualitativa. O cálculo do ROI seguiu a metodologia 

de Kirkpatrick-Phillips e foi aplicado a diferentes ações, com diferentes especificidades. Os 

valores obtidos mostram um retorno do investimento médio de 1776%, apresentando valo-

res mais favoráveis, de cerca de 3000, em ações intimamente ligadas ao negócio da empresa. 

O autor concluiu ainda que os melhores retornos se reportavam a ações com custos relati-

vamente baixos e com reduzido número de participantes. 

Saindo da esfera da formação, mas ainda inserido no campo das organizações industriais, 

encontra-se também o contributo de Van Solingen (2004) já referido anteriormente (ver p.  

23). Este englobou dois estudos de caso, um deles numa empresa de produtos e serviços de 

software para a gestão de postos de combustível, e em que o objetivo era diminuir as “distra-

ções” (ou interrupções) das equipas. Como custos foram identificadas as despesas com a 

equipa de engenharia que desenvolveu a nova ferramenta e as incorridas com a equipa de 

medição e análise do programa. Os benefícios foram divididos em diretos e indiretos. Nos 

benefícios diretos foram incluídos os ganhos de tempo por redução de interrupções e reuti-

lização de esforço da equipa, enquanto os benefícios indiretos foram baseados nos ganhos 

associados a entregas de serviços antecipadas, na diminuição das interrupções no trabalho da 

equipa em outros projetos devido à consciencialização gerada, no aumento da preocupação 

com a qualidade (ambos medidos através do valor que o gestor do grupo lhes atribuiu) e na 

oportunidade de atualização de documentação por parte da equipa de engenharia. No final 

o ROI foi determinado da forma tradicional (razão entre benefícios líquidos e custos) e mos-

trou que por cada 1$ investido, o benefício era de 13$, ou seja, os benefícios com a imple-

mentação do programa superaram os custos e mostraram à administração da empresa que 

investir em programas de melhoria é um investimento com retornos práticos junto das equi-

pas de trabalho. 
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4.2. Vantagens e limitações do ROI 

O retorno de qualquer investimento deverá ser sempre calculado nas organizações, mesmo 

quando este cálculo envolve uma estimativa que possa conter alguma subjetividade. Em Por-

tugal a formação é um direito dos trabalhadores consagrado nos artigos 130º a 134º do Có-

digo do Trabalho. No entanto, nem sempre a eficácia desta mesma formação é devidamente 

analisada pelas organizações pois, sendo uma obrigação legal, nem sempre é tratada como 

uma escolha da empresa e, portanto, nem sempre é feito um levantamento de necessidades 

robusto nem avaliado o impacto dessa formação nos trabalhadores e na empresa. Todos os 

estudos referidos na seção anterior fazem transparecer algumas das vantagens de determinar 

o retorno destes investimentos nas organizações, sendo a mais evidente, a diferente contri-

buição que os diferentes programas permitem. O ROI é identificado na literatura da GRH 

como um método eficaz no auxílio da tomada de decisão, quer para selecionar as melhores 

práticas, quer para melhorar de processos e procedimentos de trabalho através de investi-

mento em capital humano. Van Solingen (2004) refere a relevância de cálculo do ROI por 

ser uma ferramenta que faz com que as empresas estimem os custos e os benefícios de de-

terminado investimento e possam, dessa forma, decidir que tipos de investimento deverão 

escolher de acordo com os resultados da análise das decisões de investimento anteriormente 

feitas. Também Bernardino (2016) aponta o ROI como uma forma de identificação da efi-

cácia da alocação de recursos pois, com a análise dos programas de formação, foi possível 

percecionar que determinados custos são demasiado elevados face ao retorno envolvido. 

No entanto, como qualquer indicador, também o ROI tem as suas limitações. A maior difi-

culdade remete para a questão da disponibilidade da informação (Bernardino, 2016; Bukhari 

et al., 2017) bem como para os procedimentos associados à categorização e valorização das 

variáveis intangíveis (Ulrich & Smallwood, 2005; Bukhari et al., 2017). De uma forma geral, 

o cálculo adequado do valor dos investimentos e dos seus resultados pode ser de difícil ob-

tenção e análise (Yapp, 2009). Duas dimensões devem ser destacadas a este propósito: a 

omissão de informação por parte dos formandos e a falta de prossecução de um modelo 

consistente, focado e com um objetivo claro por parte das organizações (Little, 2014). Para 

(Phillips, 2012) estas questões são mais abrangentes e envolvem as próprias equipas de GRH. 

Para além dos custos e do tempo necessário ao cálculo deste indicador, também as compe-

tências do staff (ou a falta delas) podem comprometer um processo estruturado, pois nem 

sempre a GRH tem as competências adequadas para orientar os seus colaboradores no 
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sentido de os envolver na avaliação do retorno de um determinado investimento. Isto pode 

fazer com que as pessoas envolvidas neste processo não se empenhem suficientemente na 

sua avaliação e tenham “medo do desconhecido”. Sendo o cálculo do ROI o último passo 

de um processo avaliativo da formação, um outro entrave pode surgir o qual está associado 

à fase inicial de levantamento das necessidades de formação: se as necessidades são mal di-

agnosticadas o ROI pode assumir um valor negativo, o que pode desencorajar as organiza-

ções a optar por mais investimento em formação (Phillips, 2012). É nesta fase que a análise 

de todo o processo se mostra decisiva pois permite às organizações informações muito rele-

vantes sobre, por um lado, a forma como gerem a formação e fazem as escolhas das ações a 

realizar e dos colaboradores a envolver e, por outro lado, a importância de analisar os bene-

fícios retirados dos investimentos em formação avaliando o seu impacto no conjunto da 

organização. 

Para o cálculo consistente do ROI é necessária uma extensa coleta dados, sendo que esta 

seleção e recolha deve envolver o maior número de colaboradores possível e de ser realizada 

em vários momentos ao longo do período de tempo considerado de forma a reduzir even-

tuais enviesamentos nos resultados obtidos (Bartel, 2000; Kowalski & Kelley, 2013). Por 

forma a estudar as potencialidades de diferentes tipos de investimento visando a resolução 

do problema da escassez de professores de enfermagem no Colorado, Kowalski e Kelley 

(2013) analisaram os valores do ROI obtido com a formação de novos professores, em dar 

formação aos existentes e em (des)investir em escolas para formar novos enfermeiros. Os 

ROI’s positivos variam entre 350% e 1330%, sendo que em dois casos os valores obtidos 

foram negativos (-1490% e -520%). Como principal conclusão os autores destacam, não os 

valores obtidos, mas o processo do seu cálculo, isto é, resultados muito altos não dizem por 

si só que o investimento é adequado, devendo ser feita uma análise cuidada de todos os 

benefícios e custos englobados no cálculo. Esta análise fornece, por si, informação do que 

está a ser feito, porque está a ser feito e como deve ser avaliado, a qual é fundamental para a 

tomada de decisão. Os autores destacam ainda que, que quanto mais real for o levantamento 

dos custos associados ao processo e quanto maior for a capacidade de identificar os benefí-

cios isolados de outros fatores, mais credível será o valor de ROI obtido. 

Bartel (2000) recolheu e analisou 16 estudos de caso referentes ao retorno do investimento 

em formação em organizações públicas e privadas dos EUA. Para cada um deles descreveu 

qual o publico alvo, o tipo de formação, as medidas de performance utilizadas e o valor do 
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ROI, variando este último entre os 100% e os 5900%. A análise destes estudos de caso é 

feita com base em modelos econométricos e as principais conclusões têm a ver com o facto 

de que os valores muito altos de ROI5 podem esconder grandes falhas metodológicas. As 

falhas mais destacadas pelo autor são a subjetividades dos dados analisados e a falta de análise 

de fatores mais abrangentes que podem afetar também os efeitos do programa. Como con-

clusão global o autor refere que, em estudos onde se incluem várias empresas não é boa 

prática comparar valores do ROI das diferentes empresas pois cada empresa tem uma iden-

tidade própria e as realidades não são diretamente comparáveis. 

Por forma a analisar o retorno do investimento em formação numa empresa portuguesa do 

setor da logística, Curado e Teixeira (2014) desenvolveram um estudo com base na avaliação 

dos programas de formação, em relatórios de avaliação individuais, em relatórios com indi-

cadores de qualidade e em dados contabilísticos. Apesar da extensa quantidade de dados 

fornecida pela empresa, os autores apresentam como principal limitação à sua investigação 

o facto de a informação se reportar, apenas, a um momento do tempo o que, segundo os 

autores, pode não permitir aceder a informações importantes acerca dos efeitos da aprendi-

zagem no retorno do investimento. Outro resultado que os autores obtiveram foi valores de 

ROI muito elevados o que levou as chefias a não os considerar uma boa estimativa da taxa 

de retorno. De acordo com os autores isto pode ter decorrido do facto de não ter sido pos-

sível isolar, de forma adequada, os valores das variáveis afetas apenas ao resultado daqueles 

programas. 

Por forma a discutir a validade do ROI como medida adequada de cálculo do retorno do 

investimento, Jacobson (1987) desenvolveu um estudo sobre a correlação entre o retorno da 

formação e o retorno das ações em 241 empresas. Os resultados mostram que essa correlação 

é reduzida. O autor, no entanto, não descarta a utilização deste indicador de desempenho, 

mas refere que deve ser utilizado com a devida cautela devido às muitas limitações que tem. 

Uma das limitações referidas refere-se à própria fórmula de cálculo do ROI pois, segundo o 

autor, o simples rácio entre o benefício líquido e os custos totais não espelha devidamente o 

fluxo dos retornos com o investimento, dado que parte dos benefícios podem ainda decorrer 

de outros investimentos realizados no passado Do mesmo modo os custos podem remeter 

para temporalidades diferentes, nomeadamente afetando o presente e o futuro. Deste modo 

 

5 Para o autor o valor padrão do ROI deve situar-se entre 7% e 50% (ver p. 516). 
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a dimensão estática do ROI (avalia os custos e os benefícios verificados num determinado 

curto período de tempo) limita muito o significado deste indicador. Na opinião deste autor, 

a Taxa de Rentabilidade Interna (TIR) que é calculada tendo em conta os fluxos de benefício 

líquido (𝐹𝑡) ao longo de um período alargado de tempo no qual o investimento tem efeitos, 

será a forma mais adequada de medir a rentabilidade de um investimento. O valor da TIR, 

resultante de (2), expressa a taxa de rentabilidade mínima que o investidor exige para realizar 

o investimento em questão (que permite Ft benefício líquido por período e que produz efeitos 

em t períodos). 

                                                               ∑
𝐹𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=0 = 0                                                        (2) 

Assim, um investimento é considerado rentável se a TIR não for inferior à taxa de rentabili-

dade do melhor investimento alternativo do investidor (Kassai, 1996).  

O estudo de Kassai (1996) aborda três estudos de caso por forma a estudar a conciliação das 

duas métricas, e conclui que todos eles apresentam valores de TIR e ROI comparáveis mas 

não similares. Tendo estas duas medidas fórmulas de cálculo tão distintas é notório que TIR, 

consegue analisar o investimento num período de tempo tão grande quanto se quiser apesar 

do ROI ser uma medida estática e que apenas é determinável em períodos de tempo especí-

ficos, isto é, num investimento a dez anos, por exemplo, a TIR é determinado tendo em conta 

os acontecimentos desses dez anos enquanto que o ROI tem de ser determinado ano a ano. 

 

4.3. Outras abordagens ao cálculo do investimento em formação 

Como já foi abordado anteriormente, o ROI é uma ferramenta muito utilizada pelos GRH 

para determinar a taxa de retorno dos investimentos, embora existam outras formas de a 

determinar, e um exemplo de um cálculo alternativo é o de Almeida e Carneiro (2009). Os 

autores propuseram-se a estimar a taxa de retorno com investimentos em formação profis-

sional (usando os Quadros de Pessoal, base de dados do Ministério do Trabalho da Solidari-

edade e da Segurança Social) em grandes empresas portuguesas, entre 1995 e 1998. As vari-

áveis em estudo são o número de horas de formação, os custos com a formação (englobando 

custos diretos e custos com produtividade não utilizada) e variáveis empresariais como a 

localização, setor de atividade, o número de trabalhadores, idade dos mesmos e fluxos de 
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entradas e saídas da organização. Utilizando modelos econométricos calcularam a taxa de 

retorno decorrente de uma hora adicional de formação, obtendo taxas de rentabilidade entre 

os 6,7% e os 8,6%. 

Bartel (2000) analisou vários estudos econométricos sobre a taxa de retorno do investimento 

em formação e salienta resultados referentes ao impacto da formação inicial na produtividade 

dos trabalhadores entre os 11% e 38%. Por sua vez, num outro estudo referenciado em Bartel 

(2000) foi estimado o impacto da formação nas taxas de desperdícios tendo concluído que, 

à medida que se duplicava o acesso à formação nessas empresas, as taxas de desperdício 

diminuíam em média 7%. Parece, portanto, evidente que correspondendo às diferentes me-

todologias de cálculo, os valores numéricos da taxa de retorno do investimento são muito 

diferentes. No presente trabalho, e por ser um instrumento importante na gestão corrente 

das empresas, iremos utilizar o ROI tal como descrito em (Phillips & Phillips, 2009). Tere-

mos, no entanto, presente, e tal como decorre da literatura anteriormente revista que, mais 

do que fazer um cálculo é fundamental abordar todas etapas de determinação desse indica-

dor, de forma articulada. O estudo empírico deste trabalho foi motivado pela importância de 

avaliar a formação e de medir o seu impacto enquanto investimento em capital humano. 
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO  

 

1. Apresentação geral do estudo 

A motivação para esta investigação surge da forma como a formação é valorizada pelas or-

ganizações. Como referiu Peter Drucker6, “o que não se mede não se pode gerir” o que se 

adequa ao tema desta dissertação pois, como já visto na Parte I, a formação é fundamental 

para potenciar o desenvolvimento das organizações conferindo-lhes vantagem competitiva 

no mercado. Ora, se não conseguimos medir os efeitos da formação para a organização, será 

difícil entender se ela está a cumprir os objetivos e se os benefícios gerados compensam os 

custos que esta implica. Desta forma, a proposta de analisar a forma como as empresas gerem 

o plano de formação, o avaliam e determinam o retorno do investimento feito em formação 

é o objetivo do estudo empírico desta dissertação. 

O projeto inicial visava a análise de três programas de formação ministrados aos colabora-

dores de três grandes empresas industriais da região norte do país. No entanto, a situação de 

Pandemia decretada pela OMS a 11 de março do presente ano, e os desenvolvimentos sub-

sequentes em Portugal, fizeram com que duas das empresas selecionadas para o estudo ti-

vessem de fazer reorganizações importantes nas suas unidades de produção tendo, por isso, 

deixado de estar disponíveis para continuar a sua colaboração com este estudo. Por esta 

razão, o estudo empírico desta dissertação incide apenas numa empresa, doravante designada 

como empresa C. O programa de formação aqui estudado destina-se a Técnicos de Manu-

tenção envolvendo as áreas técnicas de Eletrónica, Automação, Metalurgia e Metalomecânica 

e tem especificidades relevantes pois foi “desenhado” à medida da empresa pela entidade 

formadora, tratando-se de um plano com quatro fases distintas. Esta investigação aborda 

apenas as duas primeiras uma vez que as restantes não decorreram em tempo útil para per-

mitir a sua avaliação. 

  

 

6 Professor e escritor austríaco considerado o pai da gestão moderna. (Fonte: https://www.wook.pt/autor/pe-
ter-f-drucker/152725. Acedido a 23.07.2020) 

https://www.wook.pt/autor/peter-f-drucker/152725
https://www.wook.pt/autor/peter-f-drucker/152725
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2. Objetivos gerais e específicos 

Como já referido anteriormente o objetivo geral desta investigação é estudar o impacto que 

a formação, enquanto investimento em capital humano, tem nas organizações através de um 

estudo de caso na empresa C. Existem, assim, duas grandes questões às quais esta investiga-

ção pretende dar resposta, cada uma das quais foi decomposta em vários objetivos específi-

cos. As questões de investigação (que enunciam os objetivos gerais) e os objetivos específicos 

desta investigação são os seguintes: 

Questão 1: O investimento em capital humano por via da formação profissional gera, para 

as empresas (e concretamente na empresa C), benefícios suficientemente superiores aos cus-

tos dessa mesma formação? 

A resposta a esta questão foi desenvolvida partindo da (vasta) informação disponibilizada 

pela empresa C. Por forma a analisar, em detalhe, os benefícios retirados do programa de 

formação em estudo, foram elaborados os seguintes objetivos específicos a analisar em dois 

períodos distintos, antes e pós formação7. A informação relativa aos custos foi cedida pela 

entidade formadora e pela empresa C e reportam-se às duas fases do plano em estudo. 

Objetivo 1.1: Estudar a produtividade individual e da equipa, analisando os tempos mé-

dios de resposta dos técnicos em avarias equivalentes; 

Objetivo 1.2: Estudar a quantidade e os tempos de intervenção total dos técnicos, por 

tipo de tarefa, por fábrica e por equipa;  

Objetivo 1.3: Calcular Key Performance Indicators (KPI’s) de manutenção referentes ao pré 

e pós formação; 

Objetivo 1.4: Estudar o tipo de solução implementada em cada intervenção efetuada por 

cada equipa; 

Objetivo 1.5: Analisar as reações dos participantes após a frequência na formação; 

 

7 De acordo com a literatura analisada (Alhejji et al., 2016) a recolha de informação no antes e após formação 
torna a análise mais abrangente pois permite relacionar as diferentes variáveis organizacionais. 
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Objetivo 1.6: Aferir a satisfação dos colaboradores com a formação, aplicando um ques-

tionário via Microsoft Forms; 

Objetivo 1.7: Analisar taxa de retenção dos técnicos após a formação; 

Objetivo 1.8: Avaliar todos os custos envolvidos com este investimento. 

Questão 2: A forma como as empresas (e concretamente a empresa C) gerem a formação 

tem efeitos significativos no sucesso dos programas/ações? 

A resposta a esta questão foi analisada a partir da informação recolhida numa entrevista se-

miestruturada ao departamento de RH da empresa C. 

Objetivo 2.1: Analisar o posicionamento da GRH na estrutura da empresa; 

Objetivo 2.2: Analisar a forma de gestão da formação na organização, verificando se 

todos os passos do ciclo formativo identificados na literatura são cumpridos; 

Objetivo 2.3: Analisar a forma de avaliação da formação na empresa; 

Objetivo 2.4: Identificar a existência (ou não) de práticas de cálculo de taxas de retornos 

de investimentos em formação. 
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3. Metodologia 

O estudo empírico desta investigação é um estudo de caso uma vez que visa analisar, em 

profundidade, os investimentos em formação de numa empresa do setor alimentar da região 

norte. Este método de investigação científica permite, na sequência de uma recolha alargada 

de dados, fazer um estudo aprofundado de uma realidade específica, neste caso, a formação 

profissional na empresa C. Por forma a responder às questões de investigação colocadas, foi 

utilizada uma combinação sistemática de análise quantitativa e qualitativa. Especificamente, 

foram utilizados o Value Measure Methodology (VMM) e o modelo de Kirkpatrick-Phillips.  

A VMM é uma metodologia para estimar e analisar custos, benefícios e riscos associados a 

um investimento (Council, 2002). Numa fase inicial é definida a estrutura de decisão e são 

recolhidos a documentação e os dados, sendo devidamente justificadas estas escolhas. Nesta 

etapa os benefícios do investimento em análise devem ser categorizados tendo em conta 

cinco dimensões – diretos, sociais, financeiros, operacionais e estratégico/políticos. Esta me-

todologia envolve também a identificação dos riscos associados ao investimento bem como 

a identificação da tolerância da organização aos mesmos. Relativamente aos custos, todos os 

custos imputáveis ao investimento devem ser considerados. Após a identificação dos bene-

fícios, custos e riscos é necessário estimá-los.  

O modelo de Kirkpatrick-Phillips será utilizado para o cálculo do ROI. Para a recolha de 

informação junto do departamento de Recursos Humanos foi aplicada uma entrevista semi-

estruturada a uma colaboradora desse departamento na empresa C. O guião da entrevista 

(ver Anexo VI) foi construído visando a recolha de informação a três níveis: o ciclo formativo 

adotado pela empresa, o modo como é avaliada a formação e a forma como é (e se é) calcu-

lado o retorno do investimento em formação. No início da entrevista foi explicado o objetivo 

da sua realização e foi solicitada autorização para a gravação da mesma, sendo assegurado o 

anonimato da entrevistada.  
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4. Apresentação e análise dos resultados 

4.1. Caraterização da empresa e do programa de formação 

A empresa C insere-se no sector alimentar e produz derivados da transformação de cereais e 

encontra-se no mercado português há cerca de 100 anos. Possui cinco centros de produção, 

dois dos quais foram o alvo deste estudo: as unidades de produção doravante designadas por 

M e T. Os dois centros de produção são bastantes distintos, quer ao nível de dimensão quer 

de produção: a unidade M é constituída por três fábricas com produção distinta enquanto 

que na unidade T existe apenas uma fábrica. 

O grupo conta atualmente com cerca de 680 trabalhadores, sendo 30 deles técnicos de ma-

nutenção dos polos industriais de M e T (no início do ano de 2018 eram 31, mas um deles 

saiu no final do ano de 2019 após a sua participação na formação). Esta equipa de 30 pessoas 

divide-se entre os centros de produção de M (1 responsável de engenharia de manutenção, 

2 coordenadores de manutenção e 20 técnicos de manutenção) e de T (1 coordenador de 

manutenção e 6 técnicos de manutenção). A empresa C decidiu promover um programa de 

formação a esta equipa (de manutenção) para colmatar algumas debilidades técnicas que ti-

nham sido identificadas. O programa de formação consistia num conjunto de ações nas áreas 

referidas e estava dividido em quatro fases: um assessement técnico e três níveis de formação 

(ver Anexo I). Este estudo incide apenas no assessemnt técnico e na formação nível 1 de téc-

nico de manutenção, sendo o público alvo o conjunto dos colaboradores que realizaram a 

prova de diagnóstico inicial e prosseguiram para a fase seguinte. Este programa de formação 

foi projetado para ser realizado em várias fases, tendo a primeira delas tido início em março 

de 2018 (com o assessement técnico). 

O assessment aos técnicos tinha como principal objetivo identificar e medir as competências 

dos técnicos, por forma a tornar possível a elaboração adequada de planos de formação po-

tenciadores das competências dos mesmos. Esta primeira fase teve lugar nas instalações da 

empresa formadora (externa à empresa C), entre março e maio de 2018 e envolveu 26 técni-

cos, sendo 81% da fábrica M e os restantes da T. Este diagnóstico com base numa prova 

com a duração de 8 horas era constituído por três testes de aferição de conhecimentos téc-

nicos, sendo um de natureza teórica e os restantes de cariz prático. A empresa formadora 

elaborou, para cada formando, uma matriz de competências e produziu um relatório 
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individual e um relatório global onde eram avaliadas competências teóricas e on-the-job dos 

trabalhadores. Estes relatórios serviram de base à decisão da empresa de dar formação a estes 

técnicos sendo que, dos 26 avaliados, apenas 23 seguiram para o nível 1 de formação de 

técnico de manutenção. 

A formação foi projetada com vista a colmatar algumas lacunas identificadas nas áreas técni-

cas de eletrónica, automação, metalurgia e metalomecânica. Contudo, antes deste levanta-

mento a empresa C já tinha realizado o seu próprio processo de levantamento de necessida-

des. Entenderam, porém, ser conveniente que estas necessidades fossem testadas externa-

mente e daí a realização deste assessement técnico. Este programa de formação, que decorreu 

entre setembro de 2018 e maio de 2019, estava dividido em oito módulos: cinco a ser minis-

trados pela academia de formação e três a ser ministrados pela empresa C. Dos módulos a 

ser ministrados por C apenas dois deles aconteceram. 

A empresa C solicitou a assinatura de um pacto de permanência a cada participante da for-

mação. Desse pacto constava que o trabalhador não poderia denunciar o contrato de trabalho 

no período de dois anos após o término da formação no caso dos técnicos, e de três anos no 

caso dos coordenadores. No documento era referido a obrigação de, em caso de saída da 

empresa, o trabalhador devolver as despesas incorridas com este programa de formação. 

Contudo, a empresa reportou que o pacto não foi invocado quando o colaborador referido 

anteriormente decidiu denunciar o seu contrato com a empresa C.  

 

4.2. Recolha e análise da informação 

Antes da análise da informação importa clarificar um pouco a temática da manutenção para 

uma melhor compreensão dos dados disponíveis. 

A manutenção é constituída por um conjunto de ações necessárias às empresas por forma a 

assegurar o bom funcionamento dos seus equipamentos minimizando, assim,  quebras de 

produção (Amorim, 2005). Para esta autora estas ações têm, como funções essenciais, resta-

belecer e manter os equipamentos, sendo que as ações de manutenção podem ser espontâ-

neas e planeadas (manutenção corrente) ou então de forma corretiva (avarias). Os principais 

objetivos destas ações compreendem: a disponibilidade do equipamento (permitindo manter 
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a produção por reduzir as paragens por avaria); a redução dos custos (associados às paragens 

dos equipamentos por avaria); a qualidade do equipamento e do produto; a segurança de 

pessoas, bens e instalações. Estes quatro objetivos enquadram a manutenção num patamar 

importante do negócio pois está intimamente ligada à produtividade e à qualidade produtiva 

nas organizações. As políticas de manutenção das empresas dividem-se em planeadas (as 

manutenções preventivas) e não planeadas (as manutenções corretivas). Dentro das manu-

tenções corretivas existem ainda dois tipos, as de emergência e as planeadas. As corretivas 

de emergência (designadas apenas por corretivas na empresa C) são aquelas ações de manu-

tenção que ocorrem quando uma avaria inesperada acontece, ao passo que as planeadas (de-

signadas por preventivas corretivas pela empresa C) são intervenções decorrentes de uma 

rotina cuja principal função é diminuir tempos de paragem e evitar custos futuros (Amorim, 

2005). Dentro da manutenção corretiva planeada a empresa C tem ainda um outro tipo de 

ação, a manutenção de melhoria, uma ação de rotina cujo principal objetivo é a melhoria da 

capacidade produtiva do equipamento (por exemplo, colocação de uma célula robotizada 

num equipamento por forma a minimizar possíveis erros humanos). 

A informação disponibilizada pela empresa C contém o registo de todas as ordens de traba-

lho de manutenção (OT) desde o início de 2018 até fevereiro de 2020. Para esta investigação 

foram constituídos dois períodos de análise de duração semelhante: o antes e o após forma-

ção. Tendo a formação decorrido de 18 de setembro de 2018 a 29 de maio de 2019 (aproxi-

madamente oito meses) a análise engloba as OT no período pré-formação (de 02 de janeiro 

a 17 de setembro de 2018) e no período pós-formação (de 30 de maio de 2019 a 12 de 

fevereiro de 2020). No ficheiro das OT existia alguma inconsistência dos dados e, após reu-

nião com a empresa, decidiu-se excluir essas informações da análise para que os dados fossem 

o mais fidedignos possível. A análise que se faz de seguida diz respeito à comparação de 

variáveis que traduzem atividades equivalentes nos períodos pré e após formação. As ações 

de manutenção são categorizadas tendo em conta o tipo de avaria e a solução implementada. 

Esta descrição pode encontrar-se detalhada em ANEXOS (Anexo II), bem como todas as 

tabelas que dão origem aos dados apresentados de seguida (Anexo III). 
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4.2.1. Produtividade individual e de equipa 

Nesta secção serão analisados os tempos médios individuais e por equipa tendo em conside-

ração ações de manutenção equivalentes antes e depois da formação. No Gráfico 18 encon-

tra-se a distribuição dos tempos médios de intervenção de cada técnico para o conjunto das 

avarias.  

     

Gráfico 1. Tempos médios de intervenção, em horas, por técnico 

 

Os diagramas apresentados mostram-nos apenas dados relevantes para a amostra: a média 

(assinalada com uma cruz), os três quartis, os valores máximo e mínimo e os outliers (assina-

lados com círculo), isto é, os valores da amostra que se afastam dos demais. Ambos os grá-

ficos mostram que houve uma melhoria na média dos tempos de intervenção (de 2,2 para 

2,0) e que a amplitude da amostra também diminuiu (cerca de uma hora). Os dados obtidos 

sugerem ainda que, apesar da mediana não se ter alterado (1,6) existe uma maior quantidade 

de observações nos primeiros 50% da amostra após a formação. Outro resultado a destacar 

é a redução dos outliers, quer em número quer em valor. Daqui resulta que no após formação 

houve uma redução do tempo médio de intervenção dos técnicos e que há uma menor 

 

8 Nesta análise foram considerados apenas 21 técnicos pois dois deles não tinham realizado intervenções 
equivalentes antes e/ou depois da formação 
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dispersão desses mesmos tempos o que poderá resultar numa maior uniformidade de com-

petências dentro da equipa.   

Nos Gráfico 2 e 3 está representada a distribuição dos tempos médios de intervenção das 

equipas das unidades de produção M e T, para o mesmo conjunto de avarias. À semelhança 

dos diagramas anteriores também estes nos mostram apenas os dados relevantes para a amos-

tra: a média (assinalada com uma cruz), os três quartis, os valores máximo e mínimo e os 

outliers. 

    

Gráfico 2. Tempos médios de intervenção, em horas, por técnico da equipa da unidade M 

    

Gráfico 3. Tempos médios de intervenção, em horas, por técnico da equipa da unidade T 
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Como se pode verificar pelos diagramas ambas as equipas conseguiram reduzir os gastos 

médios por intervenção, sendo que em M a amplitude dos dados diminui. Em T, embora a 

amplitude não tenha diminuído, aumentou o número de dados nos primeiros 75% da amos-

tra, sendo que o primeiro e o terceiro quartis tiveram uma redução significativa. É ainda de 

salientar que, em T, a maioria das observações encontra-se abaixo da mediana. Ambas as 

equipas tiveram, assim, melhorias nos tempos gastos em intervenções de manutenção equi-

valentes às que tinham sido realizadas antes da formação. Há, no entanto, que destacar que 

os dois polos se distinguem por tempos de intervenção médios significativamente diferentes, 

mais baixos em T que em M, o que sugere tipos de intervenção diferentes nestes dois polos 

da empresa C. Esta diferença pode dever-se à dinâmica das equipas de cada unidade, quer no 

que diz respeito à experiência dos técnicos quer ao número de linhas de produção da sua 

responsabilidade: em M existem três fábricas com diferentes especificidades enquanto que 

em T a produção centra-se apenas na produção de um tipo de produto. 

 

4.2.2. Total de intervenções totais, por tipo de manutenção e por fábrica 

O Gráfico 4 mostra o número total de ações manutenção, por tipo de manutenção, desen-

volvidas na empresa: corretivas, de melhoria, preventivas corretivas e preventivas, realizadas 

pelas duas equipas de manutenção antes e depois da formação. Como já foi referido anteri-

ormente, o polo industrial M possui três unidades produtivas doravante designadas por F1, 

F2 e F3. 

O gráfico mostra que há diferenças significativas entre os dois polos da empresa C: enquanto 

que no polo M a equipa realiza, predominantemente, intervenções preventivas, na unidade 

T o peso relativo das intervenções corretivas e preventivas é mais próximo. E é em T que a 

formação (para tudo o resto igual) parece ter o efeito mais claro: antes da formação, as inter-

venções corretivas eram em número superior. No entanto, depois da formação, elas reduzi-

ram-se significativamente (-35% face ao período antes da formação) tornando-as agora me-

nos expressivas. 
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Gráfico 4. Número de intervenções por fábrica e por unidade produtiva 

 

O resultado esperado da formação seria que o número de intervenções corretivas diminuísse 

e, eventualmente, aumentassem as preventivas corretivas, uma vez que uma manutenção pla-

neada faz uma gestão mais equilibrada dos tempos de paragem dos equipamentos em com-

paração com as paragens inesperadas e de emergência. Não assistimos a este cenário em 

nenhum das fábricas, contudo, em F1 (apenas), as preventivas corretivas aumentaram cerca 

de 9%, e na unidade T, as intervenções corretivas diminuíram cerca de 35%. As ações de 

melhoria não são comparáveis pois dizem respeito, como o nome indica, a rotinas de melho-

ria dos equipamentos com vista a aumentos de produtividade (ver p. 39). Estas melhorias 

podem acontecer pelos mais variados fatores, não podendo desta forma serem imputados à 

formação. 
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Relativamente às ações preventivas9, estas dependem das políticas de planeamento da pro-

dução, pelo que não será esperada um aumento/redução. De um modo geral, e analisando a 

empresa como um todo, assistimos a uma redução no número de intervenções totais em C, 

de cerca de 6%. Este resultado revela que após a formação a empresa foi capaz de reduzir o 

número de ações de manutenção, o que permite conjeturar eventualmente que, os técnicos 

de manutenção de tornaram mais produtivos e/ou os equipamentos das diferentes fábricas 

se tornaram mais eficientes. Esta análise será feita mais à frente na secção 4.4. deste trabalho. 

 

4.2.3. Tempos de intervenções totais, por tipo de manutenção e por fábrica 

Para além de analisar números absolutos é importante avaliar os tempos totais de intervenção 

(Gráfico 5) pois, o número de intervenções pode aumentar ou diminuir e o tempo de inter-

venção não ser proporcional a esta variação. Nesta secção não serão consideradas as ações 

de manutenção preventivas nem de melhoria pelas razões apresentadas anteriormente: pos-

síveis melhorias não poderem ser imputadas à formação pela sua especificidade e definição. 

A evidência fornecida em relação ao tempo total despendido com as ações de manutenção 

está em linha com a informação sobre o número de ações. No que respeita a intervenções 

corretivas, estas ocuparam mais tempo dos técnicos em todas as fábricas á exceção da fábrica 

da unidade T (com uma redução de 37%). Relativamente às preventivas corretivas o cenário 

é distinto pois os tempos totais de intervenção diminuíram em todas as fábricas exceto em 

F1 (ainda que tenha sido um aumento de apenas 8%). Em termos gerais, se somarmos os 

valores de ambas as manutenções obtemos um acréscimo de 52% de horas trabalhadas em 

ações de manutenção na unidade M e uma melhoria de 37 % na unidade T. 

 

 

 

9 Os dados cedidos pela empresa tinham algumas imperfeições ao nível do registo das OT e, após reunião com 
a empresa C percebeu-se que se deveu a dificuldades de registo. Como as manutenções preventivas são rotinas 
planeadas a empresa referiu que o número de manutenções não se terá alterado depois da formação, pelo que 
o valor de “Preventiva” se encontra extrapolado, de acordo com as suas indicações.  
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Gráfico 5. Tempo total de horas trabalhadas em ações de manutenção por fábrica e por unidade 

 

Estes dados traduzem-se num agravamento no número de horas trabalhadas para a empresa 

C em cerca de 13%. Estes resultados podem sugerir duas conclusões: ou a formação não 

teve os efeitos esperados ou os técnicos possuindo mais conhecimentos dispensam mais 

tempo em cada ação de manutenção por forma a apresentar uma solução mais eficaz. Os 

dados obtidos nos Gráficos 1, 2 e 3 sugerem uma melhoria nos tempos de intervenção por 

cada técnico o que, como veremos mais à frente, não indica que a formação não trouxe 

benefícios à empresa. 

 

4.2.4. Análise de KPI’s de manutenção antes e depois da formação 

Como área estratégica nas organizações, a direção de manutenção das empresas deve asse-

gurar que a sua ação está assente em indicadores, económicos e técnicos adequados  

(Amorim, 2005). Dentro dos indicadores técnicos, analisamos dois: o Overall Equipment Ef-

fectiveness (OEE) e a taxa de avaria, ambos calculados pela empresa. O OEE mede a eficiência 
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dos equipamentos tendo em conta o tempo, a velocidade e a qualidade da produção realizada 

e a taxa de avaria é um rácio entre o número de horas de paragem por avaria e o número 

total de horas de produção. Ambos são calculados por processo produtivo e semanalmente. 

No Gráfico 6 podem encontrar-se os valores médios do OEE e no Gráfico 7 os da taxa de 

avaria, por fábrica antes e depois da formação. Os gráficos apresentam ainda as taxas de 

variação10 (em percentagem) por cada processo produtivo.  

 

Gráfico 6. Distribuição do OEE por processo produtivo e por fábrica 

 

A expectativa seria que, no pós-formação, aumentasse a eficiência dos equipamentos e dimi-

nuísse a taxa de avarias por efeito do aumento das competências de manutenção dos técnicos 

das equipas. E essa é, de facto, a tendência geral evidenciada nos Gráficos 6 e 7: de uma 

forma geral existe uma melhoria tanto ao nível da eficiência dos equipamentos como da taxa 

de avaria em ambas as unidades. 

 

10 Taxa de variação (em %) = 
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Gráfico 7. Distribuição da taxa de avaria por processo produtivo e por fábrica 

 

Os valores apresentados mostram, também, que as linhas de embalamento são as que apre-

sentam o valor mais baixo de eficiência dos equipamentos e taxas de avaria mais altas, mos-

trando ainda melhorias significativas quer de eficiência quer de taxas de avaria, no período 

após a formação. Novamente, encontramos algumas especificidades por polo. Na unidade T 

verificaram-se melhorias mais significativas (19,5% no fabrico e 7,7% no embalamento) na 

eficiência dos equipamentos enquanto que na unidade M essas melhorias foram mais mode-

radas (com exceção de F3 onde a taxa de variação do OEE foi de 27,5%) tendo mesmo 

havido uma evolução negativa no embalamento do processo produtivo de fabrico em F1. Já 

no que respeita à taxa de avaria, a evolução é mais contrastada sendo que este contraste tem 

sobretudo a ver com o processo produtivo e não com os polos. Com efeito, em ambos os 

polos, a evolução é no sentido esperado exceto nos processos de embalamento em ambos os 

polos. Este facto evidencia especificidades no equipamento do embalamento, que devem ser 

tidas em consideração. 

É também importante analisar os tempos em que os equipamentos estão parados devido a 

avarias e a ações de manutenção. No gráfico seguinte (Gráfico 8) está representada a taxa de 

variação (cuja fórmula de cálculo de encontra em nota de rodapé na p. 47) desses tempos 

entre o período antes e após a formação, por fábrica e por processo produtivo. 
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Gráfico 8. Taxa de variação dos tempos totais de paragem dos equipamentos por avaria e ações de 

manutenção 

 

Os valores apresentados sugerem-nos que a única melhoria significativa aconteceu na Fábrica 

3, uma vez que esta linha produtiva teve uma melhoria de cerca de 80% no tempo de paragem 

de produção. As restantes fábricas apresentam melhorias em apenas algumas linhas de pro-

dução em ambas as unidades, M11 e T. Os aumentos dos tempos de paragem verificam-se no 

fabrico e no embalamento e, o estudo desta dimensão, deverá ser aprofundado para se en-

tender o significado destas variações e a sua (não) ligação à formação.  

 

4.2.5. Produto não conforme 

Juntamente com estes indicadores a empresa determina, por semana, a quantidade de pro-

duto desperdiçado decorrente das avarias dos equipamentos. De uma forma geral, o produto 

não conforme na sequência de avaria reduziu-se aproximadamente 26% após a formação, o 

 

11 É de ressalvar que no caso da Fábrica F2, antes da formação, ocorreu uma semana de paragem de produ-
ção enquanto que após o mesmo não aconteceu, o que poderá ter feito aumentar os números no período do 
após formação. 
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que se traduziu numa redução de cerca de 10 mil toneladas de desperdício no volume da 

produção. A tabela que suporta este indicador pode ser encontrada no Anexo III. 

 

4.2.6. Soluções implementadas nas intervenções efetuadas pelas equipas 

Pretendeu-se também analisar o possível impacto que a formação pode ter nas tarefas de-

sempenhadas por cada técnico. A hipótese de que partimos é que, um técnico com mais 

conhecimentos, conseguirá analisar a fundo o porquê de uma determinada avaria e adotará 

menos intensamente a mera lógica de substituição de peças e mais uma lógica de intervenção 

preventiva. Várias organizações expressam esta limitação dos seus técnicos: como não têm 

conhecimentos teóricos da tarefa que desempenham, optam frequentemente pela solução de 

substituir componentes e não por outras soluções de reparação. Neste sentido, procurou-se 

verificar se, após a formação, os técnicos adotaram menos a solução “substituição de com-

ponente”. Na Tabela 2 encontra-se o número de intervenções efetuadas e a respetiva taxa de 

variação. A lista completa das soluções implementadas e das ações de manutenção encon-

tram-se em Anexo II. Na tabela encontram-se apenas diferenciada as ações onde ocorreu 

substituição de componentes e as restantes. Do registo de OT constavam ações “sem desig-

nação” as quais não foram consideradas na análise. 

De um modo geral, os técnicos diminuíram a substituição de componentes e mantiveram as 

outras soluções apesar de, e novamente, as duas equipas apresentarem resultados diferentes 

e mais de acordo com o esperado na equipa da unidade T (o rácio outra solução e substituição 

de componente é inferior após a formação). 
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  Substituição Componente 

(a) 

Outra solução 

(b) 

Ratio 

(𝒃)

(𝒂)
 

U
n

id
a
d

e
 M

 Antes da Formação 1532 1293 0,84 

Depois da Formação 1591 1684 1,06 

Taxa de variação 4% 30%  

U
n

id
a
d

e
 T

 Antes da Formação 2261 1534 1,47 

Depois da Formação 1176 1140 0,97 

Taxa de variação - 23% - 50%  

E
m

p
re

sa
 C

 Antes da Formação 3066 2827 1,16 

Depois da Formação 3554 2830 1,02 

Taxa de variação - 10% -21%  

Tabela 2. Tipo de solução implementada por equipa de técnicos de manutenção 

 

4.2.7. Reações dos participantes após a frequência na formação. 

A empresa C, à data da recolha de informação para este estudo, ainda não tinha avaliado este 

programa junto dos formandos. No entanto o mesmo tinha já sido avaliado pela empresa 

formadora ao nível das reações dos participantes. Os dados foram facultados por essa em-

presa para o presente estudo, no entanto é de referir que, das cinco ações ministradas apenas 

foi possível obter os resultados de quatro. Este inquérito (ver Anexo IV) é constituído por 

doze questões de resposta fechada e três de resposta aberta. As primeiras três questões pre-

tendem aferir perceções gerais acerca da ação de formação; as questões 4 a 8 pretendem aferir 

as capacidades e competências do formador, as questões 9 a 11 pretendem avaliar a organi-

zação geral da ação de formação e a questão 14 pretende aferir sobre a fidelização dos for-

mandos com a empresa formadora. Todas as questões solicitavam uma avaliação de um nível 

de 1 a 5, à exceção da 14 que é uma questão de “Sim” ou “Não”.  No Gráfico 9 podem 

encontrar-se os resultados obtidos através das respostas dos 23 participantes na formação. 
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Gráfico 9. Avaliação da reação dos participantes com o programa de formação 

 

Este gráfico apresenta-nos a média da valorização dos participantes da formação em cada 

uma das componentes identificadas. No que diz respeito à fidelização aferida na última ques-

tão, 96% dos participantes assumem que recomendariam a ação de formação. Cada uma das 

componentes referidas tem um peso próprio sob a avaliação global da ação: ação de forma-

ção e formadores – 35%; organização da ação – 20%; fidelização – 10%. Tendo em conta 

esta valorização, os formandos apresentaram um nível de satisfação para com as ações de 

84%. De acordo com a literatura analisada, o nível um do processo avaliativo apenas fornece 

informação quanto às perceções dos formandos para com a formação, sendo que segundo 

Alliger et al. (1997) as reações dos formando dividem-se em reações entendidas como um 

efeito como um sentimento de utilidade ou como ambos. Após análise das questões de res-

posta aberta deste questionário identificam-se ambas as componentes das reações referidas 

por estes autores, quer nos aspetos positivos quer nos pontos a melhorar apontados. A Tabela 

3 apresenta algumas das expressões usadas pelos formandos as quais ilustram o sentido geral 

das opiniões expressas. 
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Questões do  

Questionário 
Afirmações dos formandos 

Reação como 
efeito 

Reação como 
sentimento 
de utilidade 

Aspetos positivos - “"Refrescar" conhecimentos adquiridos anterior-
mente; captar conhecimentos novos; consolidar fac-
tos de competência técnica” 

X X 

- “Bons conhecimentos para o futuro”  X 

- “Aumenta o conhecimento; absorver a sabedoria 
do formador”  X 

- “Mais valia para o nosso dia-a-dia na manutenção; 
novos conhecimentos sobre ligas de aço e suas apli-
cações.” 

X  

Aspetos a melhorar - “Mais prática a acompanhar a teoria” X X 

- “Maior número de horas” X  

- “Mais especifica e mais tempo” X X 

- “Mais equipamentos e testes” X  

Recomendariam ou 
não a formação 

SIM – “A área de manutenção (…) necessita de mui-
tos conhecimentos, em que todos os temas estão re-
lacionados e são importantes, mesmo que não sejam 
de prática diária” 

X X 

NÃO – “50% da matéria apresentada na formação 
(elementos de tração e apoios de veios) acho desne-
cessária, uma vez que a experiência no trabalho 
obriga a que exista o conhecimento.” 

X X 

Tabela 3. Afirmações dos participantes do programa de formação e respetiva categorização das re-

ações 

 

4.2.8. Satisfação dos colaboradores com a formação. 

Foi aplicado um questionário de satisfação com a formação (ver Anexo V) aos 23 técnicos 

que nela participaram, tendo-se obtido 19 respostas. O questionário era constituído por onze 

questões: três sobre caraterísticas do formando, quatro para aferir os conhecimentos dos 

técnicos antes e após a formação e quatro sobre os efeitos da formação na atividade profis-

sional.  
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As caraterísticas pessoais dos formandos abordadas foram a idade, as habilitações literárias e 

a antiguidade na empresa C. A distribuição das respostas encontra-se no Gráfico 10. 

   

Gráfico 10. Caraterização dos participantes no programa de formação 

 

Os técnicos de manutenção da empresa C que responderam ao questionário têm uma média 

de idades de 37 anos e o seu nível de ensino é, maioritariamente, secundário ou pós-secun-

dário não existindo nenhum técnico com o ensino superior. No que diz respeito à antiguidade 

na empresa temos uma grande diversidade de situações, uma vez que existem técnicos que 

estão na empresa há pouco mais de 1 ano, enquanto o técnico mais antigo exerce a sua ativi-

dade profissional na empresa C há 43 anos. A antiguidade média destes 19 colaboradores é 

de cerca de 10 anos. A amostra é, assim, heterogénea ao nível das idades e da antiguidade na 

empresa, mas bastante homogénea no que diz respeito às habilitações literárias. 

Por forma a aferir os conhecimentos dos técnicos antes e depois da formação, foi-lhes soli-

citada uma avaliação da mesma numa escala de 1 a 4 (em que 1 representava que conheci-

mentos eram muito baixos e 4 muito altos). A escolha pela escala de 1 a 4 nesta questão 

prendeu-se com o objetivo de evitar demasiada concentração respostas no nível intermédio. 

Assim, os técnicos teriam de optar por declarar conhecimentos “baixos” (níveis 1 e 2) e/ou 

“altos” (níveis 3 e 4). A distribuição das respostas consta do Gráfico 11. 
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Gráfico 11. Conhecimentos dos participantes antes e após a formação 

 

Analisando as respostas dos participantes nota-se uma melhoria dos conhecimentos, quer 

em Mecânica Industrial quer na área de Eletricidade e Sistemas Automatizados. Em ambos 

os casos a média do nível das respostas foi de cerca de 2,4 antes da formação subindo para 

2,8 após a formação. Contudo, nos dois casos, a percentagem de participantes que assumem 

que os conhecimentos se mantiveram depois da formação encontra-se acima dos 60%, sendo 

que quem respondeu “4” em “depois da formação” também respondeu “4” em “antes da 

formação.  

Recolheu-se ainda a opinião dos formandos relativamente aos efeitos da formação na sua 

atividade profissional, em quatro questões distintas. A primeira dessas quatro questões sub-

divide-se em cinco afirmações que os inquiridos teriam de responder numa escala de 1 a 5, 

em que 1 significa “Discordo totalmente” e 5 “Concordo totalmente”.  Nesta questão foi 

acrescentado o nível intermédio “Não tenho opinião” pois, tendo em conta o contexto, é 

uma resposta válida na medida em que a formação poderia não ter acrescentado competên-

cias a cada um desses técnicos. O Gráfico 12 mostra a perceção dos participantes sobre o 

efeito da formação na sua atividade profissional. 
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Gráfico 12. Efeitos gerais da formação na atividade profissional dos técnicos 

 

Por análise geral do gráfico nota-se uma grande heterogeneidade de respostas. Em todas as 

dimensões em que foram questionados, o valor médio do nível atribuído foi positivo (vari-

ando entre 2,6 e 2,8). Nas questões “Tenho mais facilidade em identificar o tipo de avaria” 

“Sinto-me mais confiante ao realizar uma manutenção” e “A minha satisfação, face à minha 

atividade profissional, aumentou” há uma incidência pouco significativa de discordâncias. 

Quanto às questões “A minha produtividade aumentou”, e “Tive ganhos de tempo na exe-

cução das tarefas” é onde existe se verifica maior percentagem de discordâncias, mesmo 

sendo minoritárias. É também nestas duas questões que o peso relativo das concordâncias é 

menor. 

Por forma a quantificar os ganhos de tempo em intervenções equivalentes, questionaram-se 

os técnicos sobre os ganhos diários estimados por eles. A distribuição das respostas encontra-

se no Gráfico 13. Após análise dos dados obtidos verifica-se que mais de metade dos inqui-

ridos (58%) atribui ganhos médios de tempos após a frequência na ação de formação, estando 

esses ganhos sempre abaixo dos 40 minutos. Porém, é notória a percentagem de participantes 

que assumem que não reduziram os tempos médios diários em intervenções equivalentes. 

Esta conclusão está alinhada com as questões analisadas anteriormente pois a heterogenei-

dade de respostas faz com que os resultados também se encontrem dispersos entre os que 

concordam e os que discordam. 
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Gráfico 13. Ganhos médios diários em intervenções equivalentes 

 

Todas as questões do questionário da 1 à 9 dizem respeito a informações concretas, ao passo 

que as ultimas duas serão a conclusão de todas as respostas dadas anteriormente. Deste 

modo, se fizermos um paralelismo com níveis de avaliação do Kirkpatrick, nas últimas ques-

tões estaríamos a avaliar o nível das aprendizagens (questão 10) e o dos comportamen-

tos/transferências dos conhecimentos adquiridos para o local de trabalho (questão 11). A 

questão 10 “Como avalia os conhecimentos que adquiriu durante a formação?” solicitava a 

atribuição de um nível de 1 a 10, sendo que 1 significa que a formação não se revelou impor-

tante e 10 significa que a formação foi de extrema importância para as suas tarefas do dia-a-

dia. A escolha de uma escala mais abrangente pretendia fornecer aos inquiridos uma maior 

opção de escolha. O diagrama seguinte (Gráfico 14) apresenta a disposição das respostas dos 

participantes. 

 

Gráfico 14. Conhecimentos adquiridos durante a formação 
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A maioria das respostas dos técnicos situou-se no nível intermédio (5) com cerca de 32%. 

Nenhuma resposta classificou os conhecimentos adquiridos com os dois níveis máximos. O 

nível mínimo (a formação não se revelou importante) contou apenas com uma resposta en-

quanto o nível máximo atribuído (8) teve quatro respostas. Assim, 37% das respostas situam-

se acima do nível médio que, neste caso, foi 5. Se assumirmos que acima do nível 5 a forma-

ção já se revelou importante na atividade profissional destes técnicos pode dizer-se que mais 

de um quarto dos inquiridos imputa à formação um acréscimo dos seus conhecimentos na 

área da mecânica e da eletricidade e automação. Estas respostas tão díspares voltam a espe-

lhar o grupo heterogéneo que fez parte deste estudo. 

Na questão que visava avaliar a capacidade de transferência dos conhecimentos adquiridos 

para o contexto real de trabalho, a escala utilizada foi de 1 a 5 (1 significa que não transferem 

os conhecimentos adquiridos para as tarefas exercidas diariamente, 2 raramente, 3 às vezes, 

4 frequentemente e 5 que o fazem sempre). O Gráfico 15 mostra-nos as respostas obtidas. 

O nível médio das respostas é 3, contudo a percentagem mais elevada de respostas (37%) 

corresponde ao nível 2. Mais uma vez esta distribuição de resposta é bastante dispersa e 

revela conclusões positivas ainda que não com muita expressividade. Considerando que 

quem não respondeu 1, atribui algum valor aos conhecimentos adquiridos com a formação, 

pode concluir-se que 95% destes técnicos sentem que as competências retiradas foram uma 

mais valia para o exercício da sua atividade profissional diária na empresa C.  

 

Gráfico 15. Transferência dos conhecimentos adquiridos para o local de trabalho 

 

De um modo geral, os participantes reconhecem ter adquirido novas competências em ambas 

as áreas alvo do programa de formação e ter conseguido transferi-las para o posto de traba-

lho. Este reconhecimento pode traduzir mais conhecimentos sobre as tarefas e a sua imple-

mentação de forma mais eficaz, isto é, um técnico com mais conhecimentos optará por 
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abordar o problema de uma forma mais exploratória e não tanto na ótica da mera substituição 

de componentes do equipamento.  

 

4.2.9. Retenção dos técnicos após formação 

Como já foi referido anteriormente, a empresa C optou por elaborar um pacto de permanên-

cia aos colaboradores que frequentaram a ação de formação alvo deste estudo. Dos 23 téc-

nicos, apenas um saiu da empresa (seis meses após o término da formação). Neste caso a 

taxa de retenção dos técnicos é de 96%. 

 

4.2.10. Custos com o investimento 

O programa de formação envolveu custos diretos e custos indiretos. Na Tabela 4 estão iden-

tificados apenas alguns dos custos diretos identificados pela empresa. Os valores apresenta-

dos são custos totais referentes ao período em que decorreu a formação (8 meses e 12 dias). 

Após entrevista com a técnica de RH foi possível identificar outros custos (diretos e indire-

tos), contudo, a empresa optou por os “menosprezar” por entender que esses seriam custos 

em que já incorriam se a formação não acontecesse. Destes custos destacam-se os custos 

com a organização da ação (pela técnica afeta à formação na empresa), custos com o forma-

dor das duas formações ministradas pela empresa, custos de estrutura (eletricidade e desgaste 

do material) e os custos de afetação dos técnicos de manutenção à formação retirando-os do 

seu posto de trabalho. Assim, pelas razões apresentadas estes últimos custos não serão inte-

grados no cálculo do ROI, obtendo assim uma estrutura de custos subavaliada. Importa ainda 

referir que, como já anteriormente descrito, seis meses após o término do programa, um dos 

colaboradores saiu da empresa. Foram acrescentados aos custos com o investimento o valor 

gasto pela empresa com este colaborador, uma vez que esta não beneficiará dos possíveis 

conhecimentos por ele adquiridos: foi feita uma estimativa ao valor gasto por cada formando 

(valor total do programa, excluindo deslocações, a dividir pelo número de técnicos), tendo 

sido contabilizados os dias úteis do estudo em que o técnico já não se encontrava na empresa 

(de novembro de 2019 a fevereiro de 2020 - 53 dias úteis). 
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Custos Valor 

Deslocações 910,10 € 

Diagnóstico técnico 6 426,75 € 

Programa de Técnico de Manutenção Nível I 29 427,75 € 

Saída de técnico após a formação 427,92 € 

Total 37 192,52 € 

Tabela 4. Custos da empresa C com o investimento 

 

Como já foi referido, este programa englobou uma parte inicial de assessement técnico e a 

formação propriamente dita, organizada num conjunto de cinco módulos. A parte inicial 

decorreu nas instalações da empresa formadora pelo que a empresa C assegurou todos os 

custos de deslocação dos formandos para a empresa formadora. Estes valores foram atribu-

ídos tendo em conta a quilometragem (0,36€ por km) e as portagens do percurso entre as 

instalações das unidades M e T e a empresa formadora12. No valor toral das despesas de 

deslocações encontram-se também as deslocações dos técnicos da unidade T para a unidade 

M, uma vez que todas ações de formação seguintes decorreram nessas instalações. As ações 

ministradas pela empresa C foram tratadas internamente e em cada polo, pelo que não houve 

lugar a deslocações. Relativamente ao diagnóstico técnico este engloba o pagamento feito à 

empresa formadora e referente às provas de diagnóstico e à elaboração dos relatórios indivi-

dualizados dos formandos. No que diz respeito ao programa de formação o valor engloba 

todos os pagamentos feitos à empresa formadora referente aos módulos ministrados, os cus-

tos envolvidos na reunião preparatória com os responsáveis das diversas áreas de intervenção 

para a preparação do programa, os custos de monitorização das ações de formação, os custos 

com o material pedagógico e técnico necessário, os custos associados à prova de avaliação 

no final de cada módulo de formação, os custos com os manuais de formação e com a emis-

são de certificados e custos de deslocação e alimentação do formador. Não foram 

 

12 Estes dados foram obtidos a partir do website https://www.viamichelin.pt/ 

https://www.viamichelin.pt/
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considerados os custos de substituição de técnicos durante a sua participação na formação 

pois a empresa adotou um esquema de compensação de horas sempre que era necessário 

assegurar as tarefas dos participantes na formação. Os valores detalhados destes custos e do 

seu cálculo constam do Anexo III. 

 

4.3. Gestão da formação e sucesso dos programas 

Como já foi referido anteriormente, foi realizada uma entrevista semiestruturada a uma téc-

nica de RH, responsável pela gestão da formação da empresa C. Devido à situação de Pan-

demia, a entrevista foi realizada por videochamada, a qual foi gravada após o consentimento 

da técnica e posteriormente transcrita (ver Anexo VI). Nesta entrevista esteve presente a 

técnica referida e um elemento da direção de manutenção que assistiu a toda a nossa conversa 

tendo uma pequena intervenção na mesma. Esta videochamada ocorreu na plataforma Mi-

crosoft Teams, no dia 17 de março de 2020. 

A entrevista foi estruturada de forma a abranger quatro dimensões distintas, mas comple-

mentares. A apresentação das respostas da técnica com as principais conclusões da entrevista 

é feita de seguida de acordo com cada uma dessas quatro dimensões.  

 

4.3.1. Posicionamento da GRH na estrutura da empresa 

A empresa C possui um departamento de RH estruturado e, constituído por seis elementos, 

com tarefas bem definidas, e, segundo a técnica “estamos a reportar diretamente ao CEO, tempo-

rariamente”. A atividade do departamento é mais do que um conjunto de rotinas administra-

tivas e a sua vertente estratégica encontra-se essencialmente ligada ao desenvolvimento do 

capital humano da empresa.  

A entrevistada destacou o papel que os valores da empresa C têm na sua cultura organizaci-

onal: compromisso, energia, rigor, entrega, arrojo, liderança, inovação e sustentabilidade. Se-

gundo a técnica, esses valores “são aquilo que melhor pode representar a cultura da empresa e aquilo 
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que nós esperamos que os colaboradores sejam, o que os colaboradores representem, muito na linha do com-

promisso, da vontade de fazer bem, de responder bem, de termos um compromisso interno uns com os outros, 

mas também com os nossos consumidores e com os nossos clientes.”  

Na entrevista foi também abordada a natureza da empresa – “Apesar da empresa ter uma di-

mensão considerável, nós já somos 700 trabalhadores, nós nunca nos podemos esquecer que é uma empresa 

familiar.” Foi referido também que, por ser uma empresa familiar onde alguns dos colabora-

dores conheceram o “patrão” muito novos, existe partilha e coesão por parte de toda a 

equipa – “(…) pessoas que trabalham connosco há muitos anos, 40 e tal anos, começaram a trabalhar 

com 12/13 anos e para elas ele é o patrão e há de ser sempre o patrão. (…) Não há cá “presidente do 

concelho de administração, é o patrão” e “quando temos uma administração tão presente que está sempre 

atenta a estas coisas por vezes as coisas podem demorar um pouco mais a acontecer.”. Assim, foi notório 

que a Administração se encontra disponível para ouvir todas as ideias dos colaboradores e 

adaptá-las à realidade da empresa e à sua estratégia atual. 

 

4.3.2. Gestão da formação na organização. 

O departamento de RH da empresa encontra-se estruturado e tem um colaborador integral-

mente afeto à formação que é a entrevistada. Este elemento é responsável por recolher todas 

as informações nas diferentes áreas da empresa, compilá-las e entregá-las ao CEO para aná-

lise. Não existe a figura do “Gestor de Formação”, pelo que é este elemento que se encarrega 

da parte estratégica e operacional da formação. As declarações da entrevistada sugerem que, 

na empresa C, cumpre o ciclo formativo de Cardim (2009). A fase do pré-diagnóstico é res-

peitada pois, fazendo o diretor de RH sempre parte do Conselho de Administração, qualquer 

plano de formação aprovado sempre foi e será sempre realizado de acordo com a visão e a 

estratégia da empresa, de facto o “plano de formação era organizado por nós com essas necessidades e 

depois, como a nossa diretora de Recursos Humanos estava muito próxima da administração e, ainda a tal 

posição estratégica que tivemos no conselho de administração, sabia perfeitamente quais eram as orientações e 

caso fosse necessário acrescentar formações para ir de encontro aquilo que eram os planos de negócio para 

aquele ano também o fazia.”. No que diz respeito ao levantamento de necessidades ele é dese-

nhado pelas chefias diretas dos colaboradores, podendo também surgir da avaliação de de-

sempenho pois, “Até 2019 o plano era sempre despoletado primeiro, por aquilo que era inventariado pela 
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avaliação de desempenho, que era as necessidades de formação organizado por nós [departamento de RH], 

aliás, por mim.”. A empresa, para além do levantamento de necessidades operacionais e orga-

nizacionais, tem o seu foco nas necessidades individuais, tendo em conta a função desempe-

nhada (em linha com a literatura analisada de Bilhim (2007)). Nas palavras da entrevistada 

“nós olhamos muito à função que aquela pessoa tem de desempenhar, e ela tem de a desempenhar bem.”. A 

técnica de RH afirmou, também, que as formações não são selecionadas apenas para cumprir 

um plano de formação ou por ser uma obrigação, pois a sua existência tem de se justificar e 

ter retorno, quer para a pessoa quer para a organização. A técnica referiu até um exemplo: 

“Quando me pedem uma formação de gestão de tempo, para um administrativo que já fez aquela função há 

15 anos, eu fico a pensar, para quê?! (…)  Quando nós pedimos uma “gestão de tempo” para uma chefia já 

é uma coisa completamente diferente, aqui, o tempo é o dele é o da equipa.”. Apesar desta preocupação 

em encontrar o melhor fit ação de formação colaborador/tarefa (Goldstein & Ford, 2002), a 

empresa declarou, mais à frente na entrevista, que não é prática da empresa determinar o 

retorno com os investimentos em formação.  

O plano de formação da empresa C tem um prazo definido para acontecer, mas pode esten-

der-se no tempo e prolongar-se, ou pode integrar outras ações, sendo estas, na sua maioria, 

propostas pelos colaboradores - “Nós até podemos definir que uma formação tenha de ocorrer no espaço 

de dois anos (…) depois, o que pode acontecer é que podem aparecer ao longo do ano, e acontece em todo o 

lado, oportunidades de formação: formações, workshops, o que for, que vão aparecendo ao longo do ano con-

forme os temas e as pessoas podem perfeitamente sugerir fazê-la e não está no plano.”. A empresa C tem 

atualmente uma parceria com a empresa formadora (iniciada em 2019) por forma a elabora-

rem um plano de formação para a equipa de Manutenção/Produção. Este plano consiste 

num conjunto de ações de formação inicial para novos colaboradores e de ações de melhoria 

para os outros colaboradores. A entrevistada referiu que o futuro poderá passar por seguir 

esta prática da Manutenção/Produção: “O futuro, passará certamente pelas áreas serem cada vez mais 

independentes naquilo que é as necessidades de cada área (…) um plano de formação próprio e adaptado 

aquilo que é a realidade, e mais do que a realidade, que são as necessidades da equipa e que também foram 

apuradas de uma forma completamente objetiva.”. No final, estes “planos” serão integrados no plano 

de formação geral da empresa C. A técnica referiu que a empresa avalia de forma positiva 

esta nova forma de olhar a formação pois, sendo esta trabalhada pelas respetivas áreas, cria 

um maior envolvimento das equipas gerando maior satisfação junto dos colaboradores. Nas 

palavras da técnica “Hoje em dia, parece-me que as áreas já estão muito autónomas para isso, alguma 

capacidade para perceber como é que as coisas estão organizadas, ainda que a informação seja toda compilada 
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nos (…) Recursos Humanos.”. No que diz respeito ao plano de formação que é “anual”, a técnica 

reporta a dificuldade em obter as respetivas validações, mas assume que as formações chave 

da empresa não ficam suspensas, apresentando um exemplo, “um plano de formação da qualidade 

que é transversal a várias pessoas, portanto, o facto do plano não estar aprovado a formação acontece na 

mesma. Nós somos uma indústria alimentar e temos um conjunto de requisitos legais que temos que obedecer 

e um deles é a formação, portanto, não temos volta a dar! Agora, que depois a estratégia seja ter este plano 

macro organizado de outra forma…” 

A formação proporcionada pela empresa é essencialmente interna e intraempresa (promo-

vida externamente) sendo, na sua maioria, formação específica e em áreas técnicas pois a 

empresa possui “muitas especificidades e há muitas especificidades legais nas formações que também temos 

que ter”. A técnica refere ainda que “Temos ainda a formação comportamental, que nos últimos anos 

tem sido um pouco menos, devido aos desafios que temos tido na parte das infraestruturas e das fábricas, mas 

a formação comportamental tem-se apoderando da organização, nomeadamente a determinados níveis funcio-

nais.”. O desenvolvimento das ações de formação é assegurado, operacionalmente, por esta 

técnica uma vez que não existe um Gestor de Formação por falta de recursos para tal.  

A empresa avalia as suas ações de formação, mas a forma como o faz depende do tipo de 

ação e não são avaliados os quatro níveis de Kirkpatrick. Esta questão será abordada na 

secção seguinte (secção 4.3.3 da Parte II). 

Como limitação à gestão da formação na empresa C, a entrevistada referiu que “Uma das 

maiores limitações que nós temos são os turnos, são três turnos rotativos: estamos a falar de manhã, tarde e 

noite. Durante muito tempo nós queríamos que as pessoas fossem fazer formação e convocávamos as pessoas 

e depois as pessoas não apareciam. Isto é uma limitação grande e eu não consigo encontrar aqui uma ação de 

melhoria para além daquelas que nós já fizemos que é pedir aos formadores para vir mais cedo ou pedir que 

sejamos nós a organizar horários e marcar datas de forma a que não haja grande impacto na atividade 

normal da organização (…) ainda que tenhamos que ter uma colega associada a isto e a dedicar-se aquilo 

bastante tempo para organizar aquilo, e não é fácil! (…) dificilmente conseguimos que os trabalhadores da 

produção tenham 40 horas de formação por ano (…) E não tem a ver com turnos rotativos, mas a maior 

parte das formações não dá para dividir por três turnos rotativos, mesmo as entidades formadoras não estão 

para aí viradas!”. Uma outra limitação identificada diz respeito à aprovação do plano de for-

mação que “demora tempo” pois “há sempre algumas coisas que podem demorar um pouco mais do que 

aquilo que seria necessário e depois não sei se são eficazes porque não foram feitas no tempo certo”. Afirma 

ainda que este processo é de gestão muito complexa sobretudo quando não existe a figura 
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do Gestor de Formação pois “devia haver uma pessoa dedicada 100% à formação, na gestão da for-

mação, e não há!”. 

 

4.3.3. Avaliação da formação na empresa e níveis de Kirkpatrick. 

No que diz respeito à avaliação da formação a empresa possui “dois procedimentos. O primeiro é 

a avaliação da satisfação e o segundo a avaliação da eficácia”. Contudo, “nem todas as formações são 

avaliadas segundo estes procedimentos. A satisfação é só para formações externas superiores a 8 horas e é 

feita logo no final da formação. A eficácia (…) é avaliada anualmente ou num período de três anos, mas só 

para algumas áreas. Fazer uma avaliação de eficácia tem um grande peso administrativo e então avaliamos 

só aquelas que tem um grande peso estratégico para nós.”. A eficácia é avaliada em formações da área 

da qualidade e algumas na área da Segurança e Saúde no Trabalho (SST), através de um 

questionário enviado à chefia do colaborador 6 meses após a frequência da ação e durante 

um período que pode ir até 3 anos. Este questionário pretende aferir quais as perceções das 

chefias ao nível das aprendizagens adquiridas e da sua transferência para o contexto real de 

trabalho – “Nós fizemos um benchmarking sobre este assunto com outras empresas industriais e com colegas 

minhas que trabalham na área e a avaliação da eficácia é uma questão puramente administrativa e que tem 

que ser feita porque temos duas hipóteses, ou é eficaz ou não é. A minha mão tem 5 dedos e são suficientes 

para contar aquelas que foram não eficazes. Mas pronto, tem que ser feita porque faz parte! E o questionário 

é o ideal.”. Devido ao peso burocrático e administrativo que esta fase avaliativa envolve, a 

entrevistada assume que apenas é realizada em áreas com um grande peso estratégico para a 

empresa, tal como é o caso da área da qualidade, referindo que “Se tivéssemos uma pessoa 100% 

dedicada a isso nunca falhava”. Apesar disso assume não haver “uma maneira muito diferente e ma-

ravilhosa daquilo que fazemos agora”. Aponta ainda uma outra dificuldade na medição da eficácia: 

como a empresa está em constante mudança (rotação externa e interna de colaboradores) 

por vezes torna-se difícil obter resposta a este questionário, pois “a chefia nem sempre é a mesma 

ou a pessoa quando chega à altura [aos 6 meses após formação] a pessoa já não está cá…. É uma questão 

difícil de gerir!”  

Em suma, a empresa avalia o nível das reações, com o questionário de satisfação aos partici-

pantes e o nível das aprendizagens e dos comportamentos com o questionário à chefia dos 

colaboradores, não fazendo a avaliação do último nível, o dos resultados. No caso do 
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programa de formação alvo deste estudo, ainda não foi feita qualquer avaliação por parte da 

empresa C. 

 

4.3.4. Práticas de avaliação do retorno dos investimentos em formação. 

A entrevistada refere que a taxa de retorno dos investimentos em formação não é calculada, 

sendo esse cálculo apenas feito para os investimentos em áreas mais ligadas ao negócio e não 

na área de RH. Nas palavras da técnica “A área dos Recursos Humanos é uma área muito ingrata no 

que diz respeito ao retorno, nós não produzimos algo palpável.  (…) eu tenho muitos indicadores de formação, 

eu consigo-lhe dizer quantas horas de formação fiz, quantas horas são internas e externas, quais foram os 

custos, qual era o meu orçamento, mas isto só vem mostrar o desempenho daquilo que é a minha função. (…) 

Ou estamos a passar uma fase em que temos uma rotação brutal, porque os colaboradores têm um nível de 

compromisso pequeno ou o mercado está muito competitivo no que diz respeito às oportunidades de trabalho, 

faz com que rapidamente as pessoas saltem de um lado para o outro e a empresa tem sido alvo disso. Neste 

momento as equipas dizem que os recursos humanos não conseguem recrutar pessoas que não há pessoas, que 

temos absentismo… Portanto, neste momento não temos dados objetivos. Agora se fazemos um inquérito de 

satisfação, um inquérito de clima, pelo menos desde que aqui estou fizemos três, e aí sim nós conseguimos ter 

algum retorno daquilo que são as atividades de recursos humanos, e o que é o nosso trabalho, mas só nesse 

momento.”. A título de exemplo, a entrevistada referiu o caso do investimento feito no recru-

tamento e seleção pois, muitas vezes, a empresa C tem de recorrer a recrutadores externos 

sugerindo que, neste caso em particular, o melhor será nem analisar a fundo os custos desse 

investimento: “Com as empresas de trabalho temporário é mais caro porque temos de lhes pagar, com uma 

integração própria temos outros valores. Se é isto tipo de retorno que devíamos calcular, de estudo, se calhar 

devíamos, mas nós neste momento se não recorrêssemos às empresas de trabalho temporário não tínhamos 

pessoas para trabalhar. E mostrar quanto é que isso custa não é boa ideia.”. Neste exemplo a técnica 

nunca aborda os possíveis benefícios tangíveis retirados desta decisão de solicitar apoio ex-

terno para o recrutamento. 
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4.4. Cálculo do ROI 

De acordo com a literatura analisada, o cálculo do ROI deve ser um procedimento sistemá-

tico e estruturado. Segundo Phillips e Phillips (2009) antes do cálculo propriamente dito é 

necessário passar por vários níveis e, como no caso em análise o programa de formação já 

tinha decorrido, não nos foi possível obter informação de todos os níveis propostos por estes 

autores (níveis 2 a 5) . Contudo, e de acordo com a “Cadeia de Impacto” esquematizada na 

Tabela 1 (ver p. 24), o procedimento passará por todos os níveis de 0 a 5, sendo que, para a 

análise, foram utilizados dados obtidos através da empresa C e da empresa de formação. 

Na Figura 3 encontram-se representados esquematicamente os benefícios, os custos (diretos, 

indiretos e de oportunidade) e os riscos associados à formação aqui em estudo, sendo tam-

bém explicitada a subdivisão dos benefícios de acordo com as categorias propostas pelo mo-

delo VMM (diretos, sociais, financeiros, operacionais e estratégico/políticos). Esta forma de 

estruturar a informação recolhida permite às organizações tomar consciência das variáveis 

envolvidas aquando da elaboração e da implementação de um programa de formação. Assim, 

a utilização deste modelo pode contribuir para a melhoria da gestão da empresa, não só por 

via da determinação do ROI deste investimento, mas também por permitir identificar as 

várias dimensões associadas, o que permitirá melhorar a tomada de decisão futura. 

 

Figura 3. Identificação de riscos, custos e benefícios (categorizados de acordo com a VMM) 
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Nos riscos considerados, é incluída a rotatividade dos técnicos dado que a empresa poderá 

estar a investir nos seus trabalhadores e, se não os conseguir reter, não recuperar o investi-

mento feito. Como possível mitigação deste risco pode considerar-se a identificação que os 

trabalhadores têm com a empresa e o seu nível de satisfação com a mesma sendo que, na 

entrevista realizada à técnica de GRH da empresa C, foi destacada a importância que valores 

como o compromisso e o envolvimento têm para a empresa (ver p. 61). De referir também 

que, que o valor médio dos anos de serviço na empresa dos técnicos de manutenção é de dez 

anos. Existem ainda outros riscos, externos à empresa, tais como alterações na conjuntura 

económica do país e a evolução tecnológica acentuada dos últimos anos, que devem ser con-

siderados. A estrutura de custos, já abordada na secção 4.2.10 (ver p. 59), permite à empresa 

C, para além da identificação dos custos diretos incorridos, identificar eventuais gastos des-

necessários com este programa que poderá assim evitar num futuro programa de formação. 

Dos benefícios identificados na VMM apenas alguns deles são passíveis de ser convertidos 

em valor monetário: os benefícios estratégicos, operacionais e financeiros identificados são, 

todos eles tangíveis13. Contudo, todos os benefícios foram anteriormente abordados na sec-

ção 4.2 da Parte II (ver p. 39). 

Na Tabela 5 reportam-se os benefícios obtidos utilizando o indicador de manutenção OEE 

que, como já foi referido na secção 4.2.4 (ver p. 46), é calculado semanalmente pela empresa, 

por processo produtivo. O indicador de manutenção OEE mede a eficiência do equipamento 

nos processos de fabrico tendo em conta a disponibilidade operacional (medida pelo rácio 

entre o tempo efetivo e o tempo planeado de produção), o rendimento operacional (ou seja, 

o desempenho dos equipamentos medido pelo rácio entre tempo de bom funcionamento e 

o tempo total de utilização do equipamento) e a qualidade da produção (medida através do 

rácio entre a quantidade de produtos de qualidade adequada e a quantidade total de produ-

ção). Este indicador, pela grande abrangência que possui, foi selecionado para medir uma 

parte dos benefícios com o programa de formação pois inclui dimensões diversas associadas 

à produção (tempos e qualidade da produção) e à manutenção dos equipamentos (tempos de 

paragem para ações de manutenção). Assim, as taxas de variação do OEE antes e após a 

formação, serão um bom indicador dos aumentos de eficiência dos equipamentos e, por-

tanto, de melhorias na produção da empresa: quanto mais eficientes forem os equipamentos 

 

13 Relembre-se a distinção encontrada na literatura entre benefícios tangíveis e intangíveis, entre todos aqueles 
que são passíveis de ser medidos e os que não são, respetivamente. 
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maior volume de produção se gerará, em resultado de aumentos de produtividade dos técni-

cos de manutenção que frequentaram a formação. 

Na coluna A da Tabela 5 estão representados os ganhos de eficiência dos equipamentos 

medidos pela taxa de variação (em percentagem) do OEE, antes e após a formação. Há, 

portanto, uma parte dos ganhos da empresa com a formação que decorrem dos aumentos 

da produção gerados por equipamentos que essa mesma formação tornou mais eficientes. 

Por a empresa não ter fornecido dados sobre a variação da produção (nem da produtividade 

dos fatores produtivos) tivemos de utilizar um proxy desta variação. Para isso, e para efeitos 

de cálculo, assumimos que o volume de produção permitido pelo ganho de eficiência dos 

equipamentos cresceu ao mesmo ritmo que o indicador de eficiência dos equipamentos14. 

Para o cálculo dos ganhos monetários associados a esta vertente (colunas B e C da tabela) 

foram utilizados o volume de produção15 por fábrica (em toneladas por hora) fornecido pela 

empresa, o custo unitário da produção (€/tonelada) e o número de horas de produção sema-

nal (120 horas = 5 dias/semana x 24 horas/dia) nos oito meses considerados no estudo (4080 

horas = 120h/semana x 34 semanas). Os valores da coluna B foram obtidos de acordo com 

a fórmula explicitada na tabela e representam, o ganho monetário semanal da empresa de-

corrente do aumento de eficiência dos equipamentos permitido pela formação. O benefício 

total para o período pós formação considerado nos cálculos (34 semanas) está reportado na 

coluna C.  

O total dos benefícios da empresa reportados na tabela, representam a soma dos benefícios 

apurados em cada uma das unidades produtivas. 

 

 

 

 

 

14 Quanto mais eficientes forem os equipamentos utilizados nos processos produtivos maior será o volume de 
produção pois, dentro do mesmo período de laboração, a produção aumentará. 

15 Os valores dos volumes de produção (e custos da produção) dizem respeito a janeiro de 2020, correspon-
dendo, portanto, a uma fase do período pós formação. Este valor foi, no entanto, usado dado não ter sido 
possível aceder a dados mais detalhados sobre a produção. 
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Taxa de variação 

eficiência dos equi-

pamentos (%) 

(A) 

Ganho monetário 

semanal por fábrica1 

(B) = (A) x volume de pro-
dução (toneladas/hora) x 
custo unitário da produ-
ção/hora x 120h/semana 

Ganho monetário em 

8 meses 

(C) = (B) x 34 sema-
nas 

Fábrica 1 

Fabrico 1 
3,2% 

 36,55 €   1 242,54 €  
Embalamento 1 

-3,8% 

Semolaria 
0,2% 

Fábrica 2 
Fabrico 2 

1,2% 
 61,79 €  

 2 100,80 €  

Embalamento 2 
5,0%  

Fábrica 3 Fabrico 3 
27,5%  152,16 €   5 173,35 €  

Unidade T 

Fabrico T 
19,5% 

159,97 € 5 438,93 € 

Embalamento T 7,7% 

 TOTAL 13 955,63 € 

Tabela 5. Benefício obtido com a formação tendo em conta os aumentos de eficiência dos equipa-

mentos 

 

1 Os ganhos monetários são obtidos por fábrica pois os custos unitários médios fornecidos pela empresa reportam a todo 
o processo de fabrico em cada fábrica. 

 

Para além dos aumentos de eficiência dos equipamentos é importante analisar os efeitos da 

formação nos aumentos de produtividade dos técnicos de manutenção. De novo (e por falta 

de informação direta adequada) recorremos a informação indireta ligada aos ganhos de 

tempo de trabalho dos técnicos que a empresa teve e que decorreram do tempo de trabalho 

por eles libertado. Estes ganhos de tempo de técnicos por parte da empresa decorrem de 

dois mecanismos que aqui vamos quantificar. A empresa vai passar a ter mais tempo de 

trabalho dos técnicos sem aumento dos custos salariais porque, por serem mais produtivos, 

i) os técnicos reduzem o tempo médio das intervenções e porque ii) os técnicos reduzem o 

número total de intervenções que têm de realizar. Nas Tablas 6 e 7 apresentam-se os cálculos 

realizados para o apuramento de cada uma dessas componentes. 

A Tabela 6 apresenta os ganhos associados à redução dos tempos médios das intervenções 

dos técnicos no pós formação por comparação com o que ocorria antes da formação (os 

cálculos aqui apresentados partem dos apresentados na secção 4.2.1, p. 41). Na coluna A 
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encontra-se a taxa de variação (em percentagem) do tempo médio de intervenção por técnico 

em ações de manutenção equivalentes antes e após a formação, taxas essas que são, como 

seria de esperar, negativas (diminuição dos tempos de intervenção). Com a diminuição dos 

tempos de intervenção dos técnicos de manutenção, estes podem agora utilizar esse tempo 

no desempenho de novas tarefas. Assim, estes tempos de produção acrescidos traduzem-se 

em benefícios para a empresa. Para o cálculo dos ganhos totais monetários associados a esta 

vertente (colunas B, C e D da tabela) foram utilizados os valores dos salários mensais dos 

técnicos de manutenção16, o número de técnicos com intervenções equivalentes antes e de-

pois da formação nas unidades M (17 técnicos) e T (4 técnicos), o número de horas de labo-

ração diária (8 horas) e semanal (40 horas) de um técnico, durante os oito meses (40h/semana 

x 34 semanas). A coluna B expressa o ganho diário em horas de cada técnico ou seja, o tempo 

médio diário que cada técnico pode, depois da formação, utilizar para outras tarefas por causa 

da redução dos tempos médios das intervenções. A coluna C traduz o ganho monetário se-

manal total da empresa associado ao ganho do tempo de trabalho dos técnicos17. O benefício 

para o período pós formação considerado nos nossos cálculos (34 semanas) está reportado 

na coluna D.  

 

 

Taxa de variação de 

tempo médio (%) 

(A) 

Ganhos de tempo 

diários p/ técnico 

(horas) 

(B) = -(A) x 8h/dia 

Ganho monetário 

total semanal1 

(C) = (B) x salá-
rio/hora x 5 dias/se-
mana x nº de técni-

cos 

Ganho monetário 

em 8 meses 

(D) = (C) x 34 se-
manas 

Unidade M - 9,4%  0,75 h   313,67 €   10 664,81 €  

Unidade T - 32,7% 2,62 h   256,64 €   8 725,63 €  

TOTAL  19 390,44 € 

Tabela 6. Benefício da formação associado à redução do tempo de intervenção dos técnicos 

 

1 Os cálculos reportam-se a 21 técnicos (e não aos 23 totais) pois dois deles não tinham realizado intervenções que pudessem 
ser consideradas equivalentes antes e depois da formação. 

 

16 Os valores dos salários mensais base dos técnicos de manutenção foram cedidos pela empresa e dizem res-
peito aos salários praticados pela empresa considerando um colaborador em início de carreira. 

17 O valor do salário/hora foi determinado, tendo em conta o artigo 271º do Código do Trabalho, segundo a 
seguinte fórmula: (Rm x 12) / (52 x n), sendo Rm o valor da retribuição mensal base e n o período normal de 
trabalho semanal (40h). 
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O total dos benefícios reportados na tabela representa a soma dos benefícios apurados em 

cada uma das duas unidades produtivas.  

A Tabela 7 apresenta os ganhos monetários associados à redução do número de ações de 

manutenção no período pós formação, face ao que ocorria no período antes da formação. 

Os cálculos aqui apresentados utilizam os dados referidos nas secções 4.2.1 (ver p. 41) e 4.2.2 

(p. 43). Na coluna A pode encontrar-se a variação do número de intervenções realizadas 

pelos técnicos, em ações de manutenção equivalentes, antes e após a formação (ver p. 43), 

número esse que é, como seria de esperar, negativo (diminuição do número de ações de 

manutenção). Com a diminuição do número de intervenções dos técnicos de manutenção, a 

empresa dispõe agora de horas adicionais de trabalho técnico que pode utilizar no desempe-

nho de outras tarefas. Assim, estes tempos de produção acrescidos traduzem-se em benefí-

cios para a empresa, na medida em que complementam os dois benefícios abordados anteri-

ormente.  Para o cálculo dos ganhos monetários associados a esta redução (coluna D da 

tabela) foram utilizados os seguintes valores: o número de intervenções reduzidas na empresa 

C após a formação (ver Gráfico 4, p. 44), o tempo médio de intervenção de um técnico em 

ações de manutenção após a formação18 (ver Gráfico 1, p. 41) e os salários mensais dos 

técnicos de manutenção (ver nota de rodapé 17, p. 71). Os valores da coluna C foram obtidos 

de acordo com a fórmula explicitada na tabela e expressam os ganhos de tempo associados 

à redução do número de intervenções por parte dos técnicos de manutenção, que após a 

formação pode ser utilizado para realizar outras tarefas. O benefício para o período pós for-

mação considerado nos nossos cálculos está reportado na coluna D e representa os ganhos 

monetários para a empresa C pela redução do número de intervenções, em função dos tem-

pos médios por intervenção por parte dos técnicos de manutenção.  

 

 

 

 

18 Foi utilizado o tempo médio de intervenção por técnico após a formação pois, por hipótese, o número de 
intervenções reduzidas diz respeito a ações que seriam realizadas após a formação. 
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Variação do número 
de intervenções após 

a formação 

 (A) 

Tempo médio de 
intervenção, por 
técnico (horas)  

 (B) 

Tempo total de traba-
lho técnico permitido 
pela redução do nú-

mero de intervenções 
(em horas) 

 (C) = -(A) x (B) 

Ganho monetário 

total1 

(D) = (C) x salá-

rio/hora de um 

técnico 

Empresa C - 1151 2 h 2302 h 11 288,65 € 

Tabela 7 Benefício da formação associado à redução do número de intervenções dos técnicos 

1 Os cálculos reportam-se aos ganhos totais nos oito meses de estudo, uma vez que as colunas A e B foram obtidas tendo 

em conta esse período. 

 

Os benefícios totais desta formação resultam assim da soma das três componentes identifi-

cadas nas Tabelas 5, 6 e 7. No que diz respeitos aos custos, o valor tinha já sido apresentado 

e discutido anteriormente (secção 4.2.10, ver p. 59).  

A Tabela 8 apresenta o cálculo de ROI a partir da avaliação dos custos e dos benefícios 

identificados na análise anterior. 

 

Benefícios (D) = (A) + (B) + (C) 44 634,72 € 

Associados ao aumento da eficiência dos equipamentos (A) 13 955,63 € 

Associados à redução do tempo médio de intervenção dos técnicos (B) 19 390,44 € 

Associados à redução do número de intervenções dos técnicos (C) 11 288,65 € 

Custos (E) 37 192,52 € 

Benefícios líquidos (F) = (D) - (E) 7 442,20 € 

ROI  20,0% 

Tabela 8. Cálculo do ROI do investimento em formação 
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PARTE III – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES DO 

ESTUDO 

 

1. Discussão dos resultados 

Por forma a discutir os resultados obtidos iremos retomar as questões de investigação for-

muladas na secção 2. da Parte II (ver p. 35), começando pela questão 1 “O investimento em 

capital humano por via da formação profissional gera, para as empresas (e concretamente na 

empresa C), benefícios suficientemente superiores aos custos dessa mesma formação?” a 

resposta é claramente positiva, tendo em conta o valor do ROI obtido, 20,0%. Portanto o 

investimento feito foi claramente rentável para a empresa. 

De acordo com Bartel (2000), um valor de ROI entre os 7% e os 50% é um valor fiável, 

sendo que valores demasiado altos ou demasiado baixos (fora do intervalo apresentado) in-

diciam falhas metodológicas. Assim, o valor encontrado para o ROI indica, como previsto 

pela literatura, que este investimento em formação é rentável para a empresa e que, o valor 

da taxa de rentabilidade a que chegamos é adequado. Para além do valor obtido para a taxa 

de rentabilidade deste investimento em formação é importante também referir que, de 

acordo com  Van Solingen (2004) o processo adotado para chegar ao valor final revela-se 

ainda mais importante do que o valor concreto do ROI obtido, uma vez que a informação 

recolhida no processo de  cálculo do ROI é importante para mostrar às empresas o que deve 

ser melhorado. O estudo de caso mostrou que, em ações futuras, será importante para a 

empresa recolher mais informação necessária para cálculos mais precisos dos custos e dos 

benefícios envolvidos.  

No que diz respeito aos custos apenas foram considerados, nos cálculos desenvolvidos, os 

custos diretos com o programa de formação. Contudo seria importante refletir nos cálculos 

outros custos, os indiretos e os de oportunidade. No que respeita aos benefícios  intangíveis, 

como por exemplo os conhecimentos adquiridos e a satisfação dos trabalhadores que, de 

acordo com Phillips e Phillips (2009) terão certamente um peso importante na organização 

devendo ser reconhecidos e, desta forma, será importante melhorar a informação sobre eles 

em ações futuras. Os benefícios que puderam ser avaliados quantitativamente foram 
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analisados segundo três perspetivas: os benefícios assegurados por aumentos de eficiência 

dos equipamentos utilizados na produção, os que decorrem da redução dos tempos de inter-

venção dos técnicos e os que decorrem da redução do número total de intervenções dos 

técnicos de manutenção.   

Ao longo de toda análise foi-se tentando isolar os efeitos da formação, sempre que tal se 

revelou possível e, por esta razão, os cálculos dos benefícios devem ser lidos com alguma 

cautela. A principal limitação que apresentam prende-se, como já referido anteriormente, 

com o facto de não ter sido possível identificar finamente a parcela da variação, quer nos 

tempos médios de intervenção quer no número total de ações de manutenção, que decorre 

apenas da formação. Para tal seria necessário proceder a uma análise mais requintada e com 

informação adicional, a que neste estudo não tivemos acesso, para identificar o efeito espe-

cífico da formação nessas variáveis. Aspetos como a dimensão das equipas, a antiguidade e 

experiência dos seus membros e as especificidades dos equipamentos a intervencionar, por 

exemplo, influenciam também as diferenças nos tempos de intervenção e no seu número. 

No entanto, os cálculos aqui apresentados, traduzem uma alteração média para a qual, ine-

quivocamente, a formação dada aos técnicos contribuiu. Por isso, entendemos que o cálculo 

feito é adequado como indicador do efeito global. É importante, no entanto, ressaltar que há 

elementos de cálculo que podem ter contribuído para que o valor aqui calculado sobrestime 

os benefícios (como referido anteriormente, parte das variações nos tempos dos técnicos e 

na eficiência dos equipamentos pode dever-se a outros fatores para além da formação), mas 

há também elementos do cálculo que contribuem para a subestimação desse valor (nomea-

damente o facto de o salário dos técnicos usado se referir a técnicos em início de carreira e 

sendo que, na empresa em estudo, a antiguidade média dos técnicos é de 10 anos). Dado que 

estes valores se contrabalançam, parecem-nos poder admitir que os valores obtidos são uma 

proxy adequada para a realidade aqui em estudo. O apuramento de informação sobre outros 

fatores e o seu efeito na produtividade seria extremamente útil para o isolamento das varia-

ções na eficiência da produção que decorrem apenas da formação, em linha com a literatura 

(Phillips & Phillips, 2009). No entanto, foi impossível fazê-lo com os dados disponíveis. 

A análise permitiu também identificar especificidades internas dentro da empresa, nomeada-

mente entre a unidade M e a unidade T. Estas disparidades podem ser imputadas, pelo menos 

parcialmente, ao facto de a unidade M ser constituída por mais fábricas e ter processos pro-

dutivos com mais especificidades do que a unidade T. Ao nível dos técnicos é também de 
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referir que, quando aumenta a dimensão da equipa (maior em M do que em T) mais hetero-

génea ela se torna pois nunca poderemos desagregar o capital humano do capital social 

(Kwon, 2009).   

A questão da temporalidade para que remetem os benefícios e os custos é também uma 

discussão importante a ter em consideração (Jacobson, 1987). No caso aqui em análise os 

custos foram todos suportados antes da realização da formação e os benefícios reportam-se 

a uma fase posterior que, de acordo com a escolha feita sobre a forma de calcular o ROI, se 

estendem num período de tempo de oito meses. No entanto é de esperar que os benefícios 

se prolonguem a outras fases.  

No que diz respeito à questão 2 “A forma como as empresas (e concretamente a empresa C) 

gerem a formação tem efeitos significativos no sucesso dos programas/ações?”. A análise 

feita e, nomeadamente, a entrevista realizada à técnica de RH da empresa permitiu concluir 

que, e no que à formação diz respeito, nada é pensado e/ou operacionalizado sem estar 

alinhado com a visão de negócio, em linha com o defendido por Bilhim (2007). A empresa 

C revela muito apreço pelo seu capital humano, tentando criar, em cada equipa e em cada 

colaborador, envolvimento e identificação com a empresa, o que é tornado claro pela auto-

nomia que procuram imprimir às várias áreas da empresa no sentido de criar planos de for-

mação próprios e adaptados às necessidades das equipas e de acordo com o referido por 

(Goldstein & Ford, 2002). Na literatura esta prática é identificada como muito positiva, uma 

vez que leva a que os trabalhadores se sintam como fundamentais à vida da empresa por 

participarem em decisões estratégicas da mesma (Ulrich & Smallwood, 2005). Esta ligação 

dos trabalhadores à empresa pode ser ainda corroborada pela elevada antiguidade média dos 

técnicos que frequentaram a formação. A elaboração do plano de formação é algo bastante 

importante para a empresa que a não entende como uma mera obrigatoriedade legal. 

A ação de formação que foi objeto do estudo empírico era, de acordo com a definição de 

formação de Boeri e Van Ours (2013), formação geral uma vez que os conhecimentos ad-

quiridos podem ser utilizados na manutenção de equipamentos de outras empresas e até de 

outros setores de atividade19. A empresa tem ferramentas de avaliação da formação, avaliando 

a satisfação dos trabalhadores (correspondendo ao nível das reações de Kirkpatrick) e a 

 

19 As áreas de manutenção requerem sempre conhecimentos nas áreas da mecânica e/ou eletrónica, ainda que 
os equipamentos a serem intervencionados sejam provenientes de vários tipos de indústria. 
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respetiva eficácia (correspondendo aos níveis da aprendizagem e transferência de Kirkpa-

trick). No entanto estas ferramentas são apenas utilizadas em apenas algumas formações, 

levando à não existência de um mecanismo claro e completo de avaliação do retorno desses 

investimentos quer nas ações ministradas internamente quer e externamente. O nível dos 

resultados nunca é integralmente cumprido pois, quando é feita, a avaliação fica apenas pela 

medição da transferência de novas competências para o local de trabalho. A prática da em-

presa C encontra-se alinhada com os resultados encontrados na literatura que referem preci-

samente que as empresas avaliam apenas alguns dos níveis de Kirkpatrick, muito devido ao 

peso burocrático que esta fase do ciclo formativo acarreta (Kucherov & Manokhina, 2017). 

De uma forma geral, a empresa valoriza e atribui grande importância ao investimento em 

capital humano via formação cumprindo todas as fases do ciclo formativo. Tendo em conta 

o programa de formação em análise, conclui-se que se trata de uma gestão da formação eficaz 

pois, cada fase do processo formativo é relevante, proporcionando aumentos de produtivi-

dade nos indivíduos e, consequentemente, melhorias no desempenho geral da empresa 

(Becker, 1962). Esta conclusão é corroborada pelo valor do ROI obtido, uma vez que foram 

gerados benefícios líquidos superiores aos custos, que revelou, como já referido, que o in-

vestimento foi rentável para a empresa C. 
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2. Conclusões, limitações e investigações futuras 

O investimento em capital humano via formação profissional é uma forma de potenciar o 

crescimento e a expansão dos negócios das empresas. Com a crescente inovação tecnológica, 

as empresas têm, cada vez mais, de ser capazes de atualizar o seu capital humano por forma 

a criarem vantagem competitiva no mercado. A formação pode, assim, melhorar a produti-

vidade dos colaboradores ao mesmo tempo que proporciona melhorias ao nível do desem-

penho das empresas (Becker, 1962). Mais do que cumprir os trâmites legais, ao promover 

formação aos colaboradores é fundamental que seja feito um rigoroso levantamento de ne-

cessidades antes de avançar para a ação de formação (e.g. Cardim (2009)). 

Qualquer investimento tem um retorno associado e o caso da formação não é exceção. 

Phillips (1998) com base nos níveis de avaliação propostos por Kirkpatrick em 1959 cons-

truiu um modelo por forma a quantificar os retornos envolvidos em investimentos em for-

mação. O modelo de obtenção do ROI proposto por Phillips e Phillips (2009) é mencionado 

e utilizado por vários autores, mas não se encontra livre de críticas. Ao longo da literatura 

abordada foram encontradas críticas positivas, que assumem o ROI como o indicador mais 

adequado para medir o retorno dos investimentos (e.g. Little (2014)), e críticas negativas que 

argumentam que este indicador envolve tantas limitações e imperfeições que a sua utilização 

deve ser evitada (e.g. Jacobson (1987)). No âmbito desta vasta discussão temos também au-

tores que entendem que utilizar o modelo de Kirkpatrick-Phillps é vantajoso, mas apenas se 

for implementado com muito rigor e cautela. Este trabalho empírico permitiu concluir pre-

cisamente isso: não sendo possível contabilizar todos os custos (nomeadamente os indiretos) 

nem todos os benefícios é complicado fazer um cálculo preciso do ROI, corroborando o 

que é frequentemente referido na literatura (Bartel, 2000).  

Após a análise dos resultados obtidos neste estudo a principal conclusão prende-se com a 

importância que deve ser dada não apenas ao valor final do ROI mas também à importância 

que tem que ser atribuída aos procedimentos necessários à obtenção desse indicador. A iden-

tificação rigorosa dos custos e benefícios é parte integrante da análise do retorno dos inves-

timentos, permitindo à organização conhecer com mais clareza o que está a ser feito, o que 

está a ser bem ou mal feito e o que é preciso melhorar (e.g. Kassai (1996)). Desta forma, o 

contributo mais relevante deste estudo parece-nos ser o de mostrar a importância da identi-

ficação e análise, o mais fina possível, dos custos e dos benefícios envolvidos na formação e 

não tanto o valor concreto do ROI. Apesar disto, o cálculo do ROI realizado mostra que 
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esse valor é claramente positivo, ou seja, os custos são amplamente cobertos pelos benefícios 

gerados. 

A análise da informação quantitativa e qualitativa recolhida permitiu também concluir que 

não existe uma forma única de gerir formação e de determinar o retorno com os seus inves-

timentos, uma vez que cada empresa é uma entidade própria, inserida num determinado 

contexto, com uma cultura própria e que, portanto, nem sempre é possível uniformizar pro-

cedimentos tal como aliás a literatura sugere (e.g. Alhejji et al. (2016)) . Independentemente 

desta diversidade, a avaliação da formação em todos os seus níveis deveria ser uma prática 

comum nas organizações, acima de tudo naquelas que têm o departamento de RH como 

uma área estratégica da empresa. Apesar da preocupação com o negócio, deve pesar a preo-

cupação com o capital social das empresas pois é ele o detentor das competências chave para 

o desempenho da função (Kwon, 2009). Uma formação “eficaz” será aquela que gera retor-

nos para a empresa por via do desenvolvimento de novas competências nos seus trabalha-

dores, passíveis de serem transferíveis para o posto de trabalho. Estas novas competências e 

o sentimento de adequado desempenho das tarefas gerará também o aumento da satisfação 

dos trabalhadores e da sua identificação com a empresa, fazendo com que haja aumentos de 

produtividade (Velada & Caetano, 2007). 

O estudo inicialmente programado previa a realização de estudos de caso em várias empresas 

da região norte de Portugal. No entanto, a situação de pandemia e o decretar do estado de 

emergência levaram a que tal não fosse possível, tendo apenas sido possível avançar com o 

estudo empírico numa única empresa. Isso levou a que não fosse possível comparar resulta-

dos e selecionar as melhores práticas de entre as abordadas como inicialmente estava pre-

visto. Assim, para investigações futuras, seria interessante desenvolver um trabalho assente 

num estudo de caso múltiplo e que englobasse um programa de formação na sua totalidade. 

Seria também importante, em estudos futuros, utilizar metodologias de análise que permitam 

isolar, de forma mais adequada os efeitos da formação na atividade da empresa possibilitando 

a identificação, mais precisa dos custos e dos benefícios que lhe estão associados. 

No que diz respeito à operacionalização da metodologia escolhida destaco duas variáveis 

que, em trabalhos futuros, poderiam ser usados. Uma delas é a melhoria do questionário de 

satisfação dos participantes. A outra refere-se à maior abrangência das entrevistas levando à 

auscultação de mais agentes. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Programa de formação da empresa C 
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Anexo II – Tipos de avarias e de soluções implementadas registadas pelas OT 

 

 

  

Código Tipo de avaria Código Solução

NOK NOK S01 Substituição de componente

X00 OT Preventiva S02 Ajuste/Afinação

X01 Desgaste normal S03 Parametrização/Calibração/Programação

X02 Vibrações anormais S04 Lubrificação

X03 Fugas de ar comprimido S05 Limpeza

X04 Sonda/Sensor avariado S06 Soldadura

X05 Melhorias/Pequenas alterações S07 Substituição de correias

X06 Falta de limpeza S08 Substituição de placa eletrónica

X07 Erro do operador S09 Substituição de rolamentos

X08 Desajuste S10 Substituição de corrente

X09 Falta de lubrificação S11 Substituição de Motor

X10 Sobrecarga S12 Substituição de redutor

X11 Elemento estranho S13 Substituição de fusível

X12 Desconhecida S14 Substituição de tela

X13 Desgaste anormal S15 Substituição de sensor/sonda

X14 Defeito montagem S16 Substituição de retentor

X15 Desalinhamentos

X16 Corrosão

X17 Erro manutenção anterior

X18 Falta energia elétrica

X19 Falta ar comprimido

X20 Sobrecarga mecânica

X21 Introdução de corpos estranhos

X22 Fabrico/Reparação por stock

X23 Alterações no equipamento

X24 Peso líquido incorreto

X26 Falha circuito pneumático

X27 Rotura em tubagem

X29 Falha elétrica

X30 Pintura equipamento

X31 Descarga elétrica

X32 Assistência ao fornecedor

X33 Recolha de leituras

X34 Enchimento de produto

X36 Falha de controlador

X37 Disparo térmico

X38 Erro encoder

X39 Falha sensor de temperatura

X40 Aquecimento

X41 Leitura incorreta

X42 Desapertos



90 

Anexo III – Tabelas de origem referentes à secção 4.2. 

 

Legenda de tabelas: 

A – Período antes da formação (02 de janeiro a 17 de setembro de 2018) 

D – Período depois da formação (30 de maio de 2019 a 12 de fevereiro de 2020) 

COR – Manutenções corretivas 

MEL – Manutenções de melhoria 

PRC – Manutenções preventivas corretivas 

PRE – Manutenções preventivas 

F1 – Fábrica 1 da unidade M 

F2 – Fábrica 2 da unidade M 

F3 – Fábrica 3 da unidade M 

DTCM – módulo de formação de Desenho Técnico de Construção Mecânica 

TSM – módulo de formação de Técnicas de Serralharia Mecânica 

EMDM – módulo de formação de Elementos de Máquinas e Dispositivos Mecânicos 

ICP – módulo de formação de Intervenção em Circuitos Pneumáticos 

TSRBT – módulo de formação de Trabalhos em Segurança com Riscos de Baixa Tensão 

SILOTO – módulo de formação de Segurança Industrial e LOTO (Lockout-Tagout) 

SHSA – módulo de formação de Sistema de Higiene e Segurança Alimentar 
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Secção 4.2.1 - Produtividade individual e de equipa 

 

 

 

ID Funcionário Função Especialização Localização
Tempo intervenção 

Médio A

Tempo intervenção 

Médio D

Taxa de 

variação

Nº intervenções 

tempo diminuiu

Nº intervenções 

tempo aumentou

Total de avarias 

do colaborador

Avarias só 

intervencionadas Antes

Avarias só 

intervencionadas Depois

Nº intervenções 

não consideradas

- - - Empresa C 2,22 1,96 -12% 20 15 35 4 1 5

1 Técnico de Manutenção Lubrificador M - 0 0 0 4 0 4

2 Técnico de Manutenção Lubrificador M - 0 0 0 0 1 1

3 Técnico de Manutenção Lubrificador M 1,05 1,58 50,3% 0 2 3 3 0 3

4 Técnico de Manutenção Eletromecânico M 1,21 1,42 17,0% 4 7 11 4 7 11

5 Técnico de Manutenção Eletromecânico M 1,35 1,09 -19,1% 9 10 19 8 1 9

6 Técnico de Manutenção Mecânico M 5,43 4,20 -22,6% 4 2 6 0 7 7

7 Técnico de Manutenção Eletromecânico M 1,96 2,06 5,0% 5 5 10 10 2 12

8 Técnico de Manutenção Eletromecânico M 1,45 1,90 30,8% 4 4 8 8 0 8

9 Coordenador de Manutenção Eletromecânico M 0,98 1,57 59,9% 6 15 21 2 3 5

10 Técnico de Manutenção Eletromecânico M 1,88 1,02 -45,5% 4 0 4 4 2 6

11 Técnico de Manutenção Eletromecânico M 1,21 1,44 19,2% 7 13 20 4 3 7

12 Técnico de Manutenção Eletromecânico M 4,90 3,72 -24,2% 6 1 7 1 6 7

13 Técnico de Manutenção Eletromecânico M 2,78 2,76 -0,9% 2 2 4 14 1 15

14 Técnico de Manutenção Mecânico M 3,51 2,89 -17,5% 7 2 9 7 3 10

15 Coordenador de Manutenção Eletromecânico M 1,63 0,75 -53,7% 2 1 3 8 0 8

16 Técnico de Manutenção Eletromecânico M 1,55 1,79 15,0% 2 12 14 2 5 7

17 Técnico de Manutenção Eletromecânico M 2,38 1,46 -38,6% 6 5 11 5 7 12

18 Coordenador de Manutenção Eletromecânico M 2,09 2,68 28,5% 3 3 6 10 2 12

19 Técnico de Manutenção Mecânico M 6,60 5,68 -14,0% 5 1 6 2 0 2

- - - Unidade M 2,47 2,24 -9,4% 14 16 30 5 6 11

20 Técnico de Manutenção Eletromecânico T 1,66 1,22 -36,6% 10 6 16 8 3 11

21 Técnico de Manutenção Eletromecânico T 0,93 0,95 2,2% 6 5 11 2 0 2

22 Técnico de Manutenção Eletromecânico T 1,03 0,71 -45,6% 10 8 18 2 8 10

23 Técnico de Manutenção Eletromecânico T 1,02 0,25 -309,3% 1 0 1 12 0 12

- - - Unidade T 1,31 1,31 -97,3% 0 0 29 0 0 0
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Secção 4.2.2 - Número de intervenções totais, por tipo de manutenção e por fábrica 

 

 

Secção 4.2.3 - Tempos de intervenções totais, por tipo de manutenção e por fábrica 

 

Fábrica Nº Interv. COR MEL PRC PRE TOTAL

ANTES 1484 133 99 4212 5928

DEPOIS 1772 135 108 4212 6227

TAXA DE 

VARIAÇÃO
19% 2% 9% 5%

ANTES 653 17 6 1758 2434

DEPOIS 862 0 2 1758 2622

TAXA DE 

VARIAÇÃO
32% -100% -67% 8%

ANTES 195 99 103 5407 5804

DEPOIS 216 37 38 5407 5698

TAXA DE 

VARIAÇÃO
11% -63% -63% -2%

ANTES 2816 571 426 2287 6100

DEPOIS 1842 228 211 2287 4568

TAXA DE 

VARIAÇÃO
-35% -60% -50% -25%

ANTES 2332 249 208 11377 14166

DEPOIS 2850 172 148 11377 14547

TAXA DE 

VARIAÇÃO
22% -31% -29% 3%

ANTES 5148 820 634 13664 20266

DEPOIS 4692 400 359 13664 19115

TAXA DE 

VARIAÇÃO
-9% -51% -43% 0% -6%

F1

F2

F3

Unidade T

Unidade M

Empresa C

Fábrica Tempos COR MEL PRC PRE TOTAL

ANTES 2546 946 493 0 3985

DEPOIS 4293 782 535 0 5610

TAXA DE 

VARIAÇÃO
-69% 17% -8% -41%

ANTES 746 10 34 0 790

DEPOIS 1167 0 6 0 1173

TAXA DE 

VARIAÇÃO
-56% 100% 83% -49%

ANTES 204 116 131 0 452

DEPOIS 248 92 79 0 419

TAXA DE 

VARIAÇÃO
-21% 21% 39% 7%

ANTES 2744 1096 475 0 4314

DEPOIS 1724 1028 314 0 3066

TAXA DE 

VARIAÇÃO
37% 6% 34% 29%

ANTES 3497 1072 658 0 5227

DEPOIS 5709 874 620 0 7202

TAXA DE 

VARIAÇÃO
-63% 18% 6% -38%

ANTES 6241 2167 1132 0 9541

DEPOIS 7433 1902 934 0 10268

TAXA DE 

VARIAÇÃO
-19% 12% 18% -8%

F1

F2

F3

Unidade T

Unidade M

Empresa C
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Secção 4.2.4 - Análise de KPI’s de manutenção antes e depois da formação 

 

 

 

 

 

 

Antes da formação Depois da formação
Taxa de 

variação

Fabrico 1 78,68% 78,72% 0,05%

Embalamento 1 49,83% 47,52% -4,62%

Semolaria 84,97% 85,17% 0,23%

Fabrico 2 90,06% 91,11% 1,16%

Emabalamento 2 56,00% 59,88% 6,92%

F3 Fabrico 3 57,81% 73,74% 27,54%

Fabrico T 51,55% 61,62% 19,53%

Emabalamento T 37,52% 40,41% 7,70%

Unidade M 69,56% 72,69% 4,50%

Unidade T 44,53% 51,01% 14,55%

Empresa C 63,30% 67,27% 6,27%

Antes da formação Depois da formação
Taxa de 

variação

Fabrico 1 2,99% 2,80% -6,40%

Embalamento 1 9,34% 10,01% 7,09%

Semolaria 2,11% 1,38% -34,48%

Fabrico 2 1,18% 1,14% -3,51%

Emabalamento 2 2,66% 2,75% 3,26%

F3 Fabrico 3 4,27% 0,42% -90,07%

Fabrico T 1,65% 1,26% -23,42%

Emabalamento T 1,99% 2,07% 3,61%

Unidade M 3,76% 3,08% -17,98%

Unidade T 1,82% 1,66% -8,62%

Empresa C 3,27% 2,73% -16,68%

F1

OEE

F2

Unidade T

TAXA DE AVARIA

F1

F2

Unidade T

Antes da formação Depois da formação
Taxa de 

variação

Fabrico 1 637,37 563,15 -11,64%

Embalamento 1 1527,15 1661,12 8,77%

Semolaria 141,23 109,88 -22,20%

Fabrico 2 160,92 177,87 10,53%

Emabalamento 2 666,93 641,12 -3,87%

F3 Fabrico 3 318,23 60,83 -80,88%

Fabrico T 259,88 221,17 -14,90%

Emabalamento T 391,35 416,37 6,39%

Unidade M 575,31 535,66 -6,89%

Unidade T 325,62 318,77 -2,10%

Empresa C 4103,07 3851,50 -6,13%

TEMPOS DE PARAGEM

F1

F2

Unidade T
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Secção 4.2.5 - Produto não conforme 

 

 

Secção 4.2.10 – Custos com programa de formação 

 

  

Antes da formação Depois da formação
Taxa de 

variação

Fabrico 1 925011,99 849925,49 -8,12%

Embalamento 1 4717713,15 5349187,08 13,39%

Semolaria 30244028,39 19816237,46 -34,48%

Fabrico 2 536030,36 544249,73 1,53%

Emabalamento 2 1702923,20 1806036,69 6,06%

F3 Fabrico 3 379684,82 36550,03 -90,37%

Fabrico T 209021,77 160059,24 -23,42%

Emabalamento T 261013,59 270432,16 3,61%

Unidade M 6417565,32 4733697,75 -26,24%

Unidade T 235017,68 215245,70 -8,41%

Empresa C 38975427,26 28832677,90 -26,02%

PNC (em kg)

F1

F2

Unidade T

Custo Unidade Valor unitário Valor Total

Deslocação T - Empresa Formadora 1 viagem 12,68 €              25,37 €          

Deslocação M - Empresa Formadora 1 viagem 8,06 €                32,26 €          

Deslocação T - M 1 viagem 13,32 €              852,48 €        

Programa Diagnóstico Técnico 5 técnicos (2 dias) - 6 426,75 €     

Substituição Técnicos - -  €                 -  €             

Módulo  DTCM 16h - 4 499,34 €     

Módulo TSM 24h - 6 749,01 €     

Módulo EMDM 12h - 4 461,21 €     

Módulo ICP 24h - 7 293,29 €     

Módulo TSRBT 16h - 6 424,91 €     

Módulo SILOTO 8h -  €                 -  €             

Módulo SHSA 24h -  €                 -  €             

Total 36 764,60 €   
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Anexo IV – Questionário de avaliação da reação dos participantes na formação 

 

Avaliação da Ação - Participantes

Data de início: Data de fim: Duração: horas

Local: Formador:

Objetivos da Formação:

4. Capacidade de expressão

5. Conhecimento sobre o tema

6. Abertura a questões e sugestões

7. Gestão do tempo

8. Relacionamento com o grupo

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Sim Não

CC:

14. Recomendaria esta ação de formação?

Por favor apresente uma justificação para a sua resposta:

13. O que acha que deve ser melhorado nesta ação de formação?

Pobres

Pobre Não muito boa Muito boa

Curso:

Área:

Não muito boas Razoáveis Boas

Razoável

Totalmente 

irrelevante
Irrelevante Relevante

Avaliação Global

Muito relevante
Totalmente 

relevante

Boa

Muito boas

1. Foram os objetivos da ação de formação alcançados?

Completamente

3. Como avalia o material didático (slides ou acetatos, exercícios, manuais e documentação) utilizado na 

formação como apoio na mesma e para o futuro?

2. Quão eficazes foram os meios utilizados para o alcance dos objetivos?

Parcialmente
Maioritariamente 

não
Não

Completamente 

eficazes

Maioritariamente

9. Como avalia a relevância da ação de formação para a sua vida profissional?

AÇÃO DE FORMAÇÃO

Ação de Formação

Maioritariamente 

eficazes

Não muito 

bom/boa
Razoável Bom/Boa

Razoável Bom

Formadores

Completamente 

ineficazes

Maioritariamente 

ineficazes

Parcialmente 

eficazes

Pobre Não muito bom Muito bom

Muito 

bom/boa
Pobre

11. Como avalia as instalações onde decorreu a ação de formação? 

12. Quais os aspetos positivos da ação de formação que gostaria de salientar?

10. Como avalia a organização da ação de formação?
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Avaliação da Ação - Participantes

Data de início: Data de fim: Duração: horas

Local: Formador:

Objetivos da Formação:

4. Capacidade de expressão

5. Conhecimento sobre o tema

6. Abertura a questões e sugestões

7. Gestão do tempo

8. Relacionamento com o grupo

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Sim Não

CC:

14. Recomendaria esta ação de formação?

Por favor apresente uma justificação para a sua resposta:

13. O que acha que deve ser melhorado nesta ação de formação?

Pobres

Pobre Não muito boa Muito boa

Curso:

Área:

Não muito boas Razoáveis Boas

Razoável

Totalmente 

irrelevante
Irrelevante Relevante

Avaliação Global

Muito relevante
Totalmente 

relevante

Boa

Muito boas

1. Foram os objetivos da ação de formação alcançados?

Completamente

3. Como avalia o material didático (slides ou acetatos, exercícios, manuais e documentação) utilizado na 

formação como apoio na mesma e para o futuro?

2. Quão eficazes foram os meios utilizados para o alcance dos objetivos?

Parcialmente
Maioritariamente 

não
Não

Completamente 

eficazes

Maioritariamente

9. Como avalia a relevância da ação de formação para a sua vida profissional?

AÇÃO DE FORMAÇÃO

Ação de Formação

Maioritariamente 

eficazes

Não muito 

bom/boa
Razoável Bom/Boa

Razoável Bom

Formadores

Completamente 

ineficazes

Maioritariamente 

ineficazes

Parcialmente 

eficazes

Pobre Não muito bom Muito bom

Muito 

bom/boa
Pobre

11. Como avalia as instalações onde decorreu a ação de formação? 

12. Quais os aspetos positivos da ação de formação que gostaria de salientar?

10. Como avalia a organização da ação de formação?
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Anexo V – Questionário de satisfação com a formação 

 

Formação - Técnico Manutenção Ní-

vel 1 

Sou aluna do Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos e, no âmbito da minha 

dissertação intitulada "A rentabilidade dos investimentos em formação: O caso das empresas 

industriais da zona Norte", venho deste modo solicitar a sua colaboração no preenchimento do 

seguinte inquérito sobre a formação de Técnico de Manutenção Nível 1, desenvolvida em par-

ceria com a ATEC de 18.09.2018 a 29.05.2019. O mesmo visa conhecer o seu impacto na satis-

fação dos técnicos que participaram desta ação. Todos os dados são recolhidos anonimamente 

e apenas se destinam a este trabalho académico. Obrigado pela sua colaboração! 

Obrigatório 

1.Idade: 

 

2.Habilitações literárias: 

Ensino Básico ou inferior 

Ensino Secundário ou Pós-Secundário 

Ensino Superior 

3.À data de início da formação (18.09.2018) qual a sua antiguidade na empresa? 

Insira a sua resposta em anos e meses (Por exemplo: 1 ano e 4 meses). 
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4.Numa escala de 1 a 4, como avalia os seus conhecimentos na área da Mecânica In-

dustrial antes de frequentar a formação? 

Considere 1 muito baixos e 4 muito elevados. 

1  

2  

3  

4  

5.Numa escala de 1 a 4, como avalia os seus conhecimentos na área da Mecânica In-

dustrial após a sua frequência na formação? 

Considere 1 muito baixos e 4 muito elevados. 

1  

2  

3  

4  

6.Numa escala de 1 a 4, como avalia os seus conhecimentos na área da Eletricidade 

e Sistemas Automatizados antes de frequentar a formação? 

Considere 1 muito baixos e 4 muito elevados. 

1  

2  

3  

4  

7.Numa escala de 1 a 4, como avalia os seus conhecimentos na área da Eletricidade 

e Sistemas Automatizados após a sua frequência na formação? 

Considere 1 muito baixos e 4 muito elevados. 

1  
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2  

3  

4  

8. Relativamente à formação assistida de Técnico de Manutenção, qual a sua opinião 

sobre os seguintes efeitos da mesma sobre a sua atividade? 

Considere a escala: 1- Discordo totalmente, 2- Discordo parcialmente, 3- Não tenho opinião, 4 – Concordo parcialmente e 

5 – Concordo totalmente. 

 

1 2 3 4 5 

Tenho mais facilidade em identifi-

car o tipo de avaria.      

Sinto-me mais confiante ao reali-

zar uma manutenção.      

A minha produtividade aumen-

tou.      

A minha satisfação, face à minha 

atividade profissional, aumentou.      

Tive ganhos de tempo na execu-

ção das tarefas.      

9.Na realização de intervenções equivalentes, indique os ganhos médios diários de 

tempo que atribui à participação na formação. 

Nenhum 

Menor que 10 minutos 

11 a 40 minutos 

41 a 90 minutos 
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Mais do que 90 minutos 

10.Numa escala de 1 a 10, como avalia os conhecimentos que adquiriu durante a 

formação? 

Selecione uma opção de 1 a 10 sendo que 1 significa que a formação não se revelou importante e 10 significa que a forma-

ção foi de extrema importância para as suas tarefas do dia-a-dia. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11.Sente que consegue transferir os conhecimentos adquiridos na formação para as 

tarefas que executa diariamente? 

Considere a escala: 1-Não, 2-Raramente, 3-Ás vezes, 4- Frequentemente e 5- Sempre. 

1  

2  

3  

4  

5  

Submeter 
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Anexo VI – Transcrição da entrevista à empresa C 

 

Entrevistador: A empresa tem um departamento de RH estruturado? quantas pessoas o 

compõem? 

Técnica de RH: Sim, e neste momento é composto por 6 pessoas. 

Entrevistador: Consegue dizer-me quais são os cargos dessas 6 pessoas? 

Técnica de RH: São duas pessoas para o processamento e área administrativa, duas pessoas 

para a área do recrutamento, formação e desenvolvimento e duas pessoas mais da área jurí-

dica e de controlling 

Entrevistador: O departamento de Recursos Humanos está representado no Board da em-

presa? 

Técnica de RH: Nós reportamos diretamente ao CEO. Nem sempre foi assim, mas desde 

janeiro deste ano que é. 

Entrevistador: Pergunto isto porque algumas empresas começam já a ter alguém do depar-

tamento de Recursos Humanos, daí a minha pergunta. Não há ninguém de Recursos Huma-

nos que faça parte do …. 

Técnica de RH: Neste caso o CEO é o nosso diretor de recursos humanos. 

Entrevistador: A empresa atribui ao departamento RH uma componente estratégica? Ou é 

algo meramente operacional ou administrativo? 

Técnica de RH: Não, não. É estratégico, aliás, eu trabalho na empresa há 12 anos e sempre 

tivemos esta posição. Os Recursos Humanos faziam parte da estratégia, com a parte de 

desenvolvimento dos colaboradores, da retenção, do capital humano no que diz respeito à 

avaliação de desempenho, respeito à formação, no que diz respeito à comunicação interna. 

Portanto, um papel muito importante na identificação das marcas, porque é importante para 

o negócio, na estrutura da organização, portanto sim! Até ao final do ano de 2019 sempre 

foi assim. Agora é um pouco diferente porque não temos direção de Recursos Humanos, 

estamos a reportar diretamente ao CEO, temporariamente, mas a posição sempre foi e con-

tinua a ser estratégica. 
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Entrevistador: A empresa tem uma cultura organizacional vincada? Em caso afirmativo 

quais as ações/mecanismos/caraterísticas que contribuem para isso? 

Técnica de RH: Desde que estou na empresa já mudamos duas vezes os valores, só para 

ter ideia. Quando eu comecei eram uns e em 2012, se não estou em erro (já não me lembro 

bem) mudamos de valores novamente. Eu falei nos valores porque eles são aquilo que me-

lhor pode representar a cultura da empresa e aquilo que nós esperamos que os colaboradores 

sejam, o que os colaboradores representem, muito na linha do compromisso, da vontade de 

fazer bem, de responder bem, de termos um compromisso interno uns com os outros, mas 

também com os nossos consumidores e com os nossos clientes. Portanto, a nossa cultura 

está alinhada também com aquilo que é a estratégia da organização, tem que estar. 

Entrevistador: E relativamente a esta cultura? É uma cultura top down, isto é, todas as deci-

sões são “abençoadas” pela direção? 

É assim, eu acho que, como em todas as empresas, há decisões que são abençoadas e outras 

nem tanto. Mas a administração privilegia várias decisões que se sugerem ideias e que estão 

atentas ao negócio e que tentam sempre melhorar e depois cabe-lhes a eles perceber se 

aquilo que é o plano de negócios e a estratégia do grupo, aquelas sugestões que enquadram 

ou não, a maior parte das vezes. Mas depois também há aquilo que a administração considera 

ser o melhor caminho para aquele ano, ou para aquele conjunto de anos, e que as áreas têm 

de se ajustar e fazer naquela perspetiva ações ou projetos, como lhe quiser chamar, mas 

sempre sob o chapéu da administração.  

Entrevistador: Mas pede-se aqui o envolvimento das equipas ou são decisões que vêm de 

cima para baixo? 

Técnica de RH: Era isso que lhe ia dizer. Apesar da empresa ter uma dimensão considerá-

vel, nós já somos 700 trabalhadores, nós nunca nos podemos esquecer que é uma empresa 

familiar. Aliás, para quem trabalha na Maia, e a minha colega sabe, isso é impossível de 

esquecer. Portanto, o presidente do conselho de administração está muito presente, aliás, 

estão todos muito presentes. Temos também pessoas que trabalham connosco há muitos 

anos, 40 e tal anos, começaram a trabalhar com 12/13 anos (quando isso ainda era possível) 

e para elas ele é o patrão e há de ser sempre o patrão. Não há cá “presidente do concelho de 

administração”, é o patrão e o patrão é o “Zé” e mais nada! E, portanto, quando temos uma 
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administração tão presente que está sempre atenta a estas coisas por vezes as coisas podem 

demorar um pouco mais a acontecer. 

Entrevistador: Vamos agora falar sobre a formação. Já me disse que há duas pessoas afetas 

à formação na empresa, é o departamento de RH que planeia, programa estes planos ou o 

processo é despoletado de outra forma? 

Técnica de RH: Posso-lhe dizer que me parece que no futuro venha a ser despoletado de 

outra forma. Até 2019 o plano era sempre despoletado primeiro, por aquilo que era inven-

tariado pela avaliação de desempenho, que era as necessidades de formação organizado por 

nós [departamento de RH], aliás, por mim. Nós somos duas pessoas, mas uma delas está 

muito mais para o recrutamento e eu mais para a formação e ajudamo-nos. Durante muito 

tempo fui só eu a fazer as duas coisas e o plano de formação era organizado por nós com 

essas necessidades e depois, como a nossa diretora de Recursos Humanos estava muito pró-

xima da administração e, ainda a tal posição estratégica que tivemos no conselho de admi-

nistração, sabia perfeitamente quais eram as orientações e caso fosse necessário acrescentar 

formações para ir de encontro aquilo que eram os planos de negócio para aquele ano tam-

bém o fazia. Procurávamos fornecedores, procurávamos preços, conteúdo, levamos lá acima 

para aprovar, tinham sempre de aprovar, e, documentávamos. Isto para a parte mais estra-

tégica. Para a parte mais operacional, que me diz respeito a mim, que é pôr a formação a 

acontecer, efetuar registos, convocatórias… Hoje em dia, parece-me que as áreas já estão 

muito autónomas para isso, alguma capacidade para perceber como é que as coisas estão 

organizadas, ainda que a informação seja toda compilada nos quilos de papel que tenho aqui 

ao meu lado, compilado nos Recursos Humanos. Quando é preciso alguma coisa de forma-

ção os Recursos Humanos são quase sempre envolvidos na sua conceção. Vou-lhe dar um 

exemplo, de uma direção comercial, que tem muitas especificidades (e cada vez mais), houve 

uma lei nova que saiu agora em janeiro/fevereiro para a concorrência e eles [departamento 

comercial] têm iniciativa de ligar diretamente para o fornecedor que já conhecem e pedir 

uma proposta de formação e dizer: temos esta proposta e está previsto acontecer neste dia, 

por favor, das convocatórias, da cantina, daquelas coisas operacionais. O futuro, passará cer-

tamente pelas áreas serem cada vez mais independentes naquilo que é as necessidades de 

cada área. A direção de manutenção da empresa veio trazer uma coisa completamente nova, 

e que tem sido muito bem vista pela organização, que é um plano de formação próprio e 

adaptado aquilo que é a realidade, e mais do que a realidade, que são as necessidades da 
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equipa e que também foram apuradas de uma forma completamente objetiva. E, portanto, 

este plano de formação, que está agora a acontecer e que calha de ser com a vossa Academia, 

é um exemplo daquilo que pode vir a acontecer com as outras áreas. Depois temos toda 

uma outra vertente que a colega esteve na génese, a colega e eu, mas foi a colega que dese-

nhou os objetivos, que é o plano de formação técnica, que é um plano de formação interno, 

que nós criamos internamente, para todas as áreas das operações, nomeadamente para as 

áreas onde existe produção e armazéns e, cada vez que entra um colaborador, esse colabo-

rador ter um plano de formação interno previamente definido. E porque é que este plano 

de formação é possível? Porque com a introdução das metodologias de melhoria contínua 

foi possível organizar e estruturar todas as áreas, identificar quais são as normas, as instru-

ções de trabalho, os procedimentos corretos para que a área funcione bem. Assim sendo, 

compilando todas essas normas e essas instruções, num plano de formação que a área é 

responsável por dar àquele colaborador que entra. Esse plano de formação tem testes de-

senvolvidos, tem testes práticos, tem testes teóricos para haver uma avaliação objetiva, claro, 

mas esse é um plano nosso, interno e só para a área das operações. Daí eu dizer que o futuro 

passa por termos vários planos de formação. Este plano que lhe estou a falar é um plano 

que nós desenvolvemos e cobre todo o chão da pirâmide, toda a base da pirâmide e depois 

já temos um plano acima, que é o plano da Manutenção que tem a base de cima e, o futuro 

será este, que cada área tenha o seu de acordo com as suas necessidades, se é com um for-

necedor ou dois, se é interno ou externo também é uma coisa que se pode avaliar. O de chão 

de fábrica é um plano interno e tem aqui um nível de esforço muito maior das equipas 

porque somos nós que implementamos e as equipas são responsáveis por ele. Mas, este 

plano de formação técnica inicial é contínuo é um grande passo daquilo que nós queremos 

que seja o futuro. Atenção que nós não queremos ser uma entidade de formação nem nada 

disso, se bem que eu acho que tínhamos aqui um bom exemplo, mas pelo menos estruturar 

as áreas de acordo com as necessidades delas, e é isto que se calhar o novo plano não con-

seguia fazer pois era mais transversal e a níveis mais funcionais, aqui não, estamos a ir à área. 

Entrevistador: Para ver se eu percebi bem, vocês deixaram de ter um plano de formação 

da empresa para ter planos de formação adaptados às áreas. 

Técnica de RH: Não, isso nós não podemos dizer porque é um requisito legal nós termos 

um plano de formação, e ele está lá em cima neste momento para ele [CEO] aprovar e a 

formação vai acontecendo anualmente. Por exemplo esta formação que me falou 
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[desenvolvida pela Academia] faz parte de um plano de formação da qualidade que é trans-

versal a várias pessoas, portanto, o facto do plano não estar aprovado a formação acontece 

na mesma. Nós somos uma indústria alimentar e temos um conjunto de requisitos legais 

que temos que obedecer e um deles é a formação, portanto, não temos volta a dar! Agora, 

que depois a estratégia seja ter este plano macro organizado de outra forma… 

Entrevistador: E estes planos de formação, tirando o plano de formação novo que estavam 

a falar e é inicial para novos colaboradores, o plano de formação geral, ele é anual?  

Sim, é anual. 

Entrevistador: E identificam algum prazo para ele acontecer ou pode prolongar-se no 

tempo. 

Técnica de RH: Sim sim. Nós até podemos definir que uma formação tenha de ocorrer 

no espaço de dois anos, mas se conseguirmos identificar um fornecedor a dizer que dali a 

15 dias faz… Depois, o que pode acontecer é que podem aparecer ao longo do ano, e acon-

tece em todo o lado, oportunidades de formação: formações, workshops, o que for, que vão 

aparecendo ao longo do ano conforme os temas e as pessoas podem perfeitamente sugerir 

fazê-la e não está no plano. 

Entrevistador: Relativamente às necessidades de formação, são levantadas essencialmente 

pela equipa com o apoio da avaliação de desempenho. Pelo que já fomos falando, estas ne-

cessidades parecem ser ao nível operacional e organizacional, pois falam de melhorias. Ao 

nível individual, a empresa também desenvolve este tipo de formação, viradas para o colabo-

rador, para a pessoa? 

Técnica de RH: Sim, mas tem sempre a função associada. No caso das chefias, por exem-

plo: nós temos uma estrutura vertical, essencialmente na área industrial: temos os operadores, 

os chefes de turno, os chefes de área, que são os responsáveis da fábrica, os responsáveis de 

innovate, e depois temos o diretor e a administração. E dependendo da função que essas pes-

soas têm é esperado um determinado nível, um determinado conjunto de competências que 

podem ser desenvolvidas ou não. Por exemplo, se calhar é mais fácil operacionalizar. Quando 

me pedem uma formação de gestão de tempo, para um administrativo que já fez aquela fun-

ção há 15 anos, eu fico a pensar, para quê?! Isto não é uma competência que possa ser de-

senvolvida, isto ou já faz parte da pessoa ou a pessoa não consegue. Quando nós pedimos 

uma “gestão de tempo” para uma chefia já é uma coisa completamente diferente, aqui, o 
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tempo é o dele é o da equipa. Portanto, nós olhamos muito à função que aquela pessoa tem 

de desempenhar, e ela tem de a desempenhar bem. Pode ser individual, ou pode ser num 

grupo de pessoas, não é? Estou a lembrar-me muito de formações que são feitas ao diretor 

financeiro, porque aí há no limite duas pessoas a fazer a mesma coisa, aos sistemas de infor-

mação, que são funções muito específicas e muito técnicas, aos recursos humano, portanto 

mais aquela parte de suporte, essas são um pouco mais individuais. 

Entrevistador: Quando eu falo em individual não tem de ser propriamente uma só pessoa 

a fazer a formação, ou seja, é mais formação para valorizar a pessoa, como essas que me 

estava a falar de gestão de tempo para uma chefia... No fundo é para valorizar o trabalho 

individual, ela não tem de ser nada individualmente, se calhar não me expliquei bem. De 

qualquer das formas já me respondeu à questão! 

Entrevistador: A empresa tem a figura do “Gestor de Formação” para cada ação que de-

senvolvem ou é neste caso a sua função que faz a gestão de todo o plano? 

Técnica de RH: Sim sim. Não é nenhum gestor, se eu não estiver outra pessoa há-de con-

seguir fazer. Não, não temos! 

Entrevistador: Relativamente aos tipos de formação que têm, fazem formação interna, fa-

zem formação intraempresa (que é o caso da formação que estão a fazer com a Academia) 

fazem também modalidades de interempresas? 

Técnica de RH: Sim, e como tenho isto muito presente estou a lembrar-me de uma forma-

ção que a colega fez em 2018 de Aprovisionamentos, a colega tem uma função muito espe-

cífica, e foi feita em conjunto com outras empresas. 

Entrevistador: Em termos percentuais, muito por alto, se tivesse que atribuir uma percen-

tagem às formações intra, inter ou internas qual seria? 

Técnica de RH: A interna e a intra tinham de ser as maiores! A interna tem uma percenta-

gem alta, mas nós temos muito fornecedores que fazem formação específica connosco. Nós 

temos muitas especificidades e há muitas especificidades legais nas formações que também 

temos que ter. Somos uma indústria alimentar o que mais precisamos é de regras, portanto, 

eu diria que interna deve andar ali nos 40%. E depois temos muitos fornecedores que nos 

fornecem coisas específicas que nos dão formação para outras coisas. Agora vou falar do 

caso da SST, quem nos faz a formação de instrutores (que é bianual) também faz formações 
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de primeiros socorros, porque depois já conhece e é uma mais valia isso acontecer. Já tivemos 

a empresa que nos dá formação de empilhadores a fazer formação de segurança com empi-

lhadores, porque não podemos fazer internamente. Portanto, só formação intra ou formação 

feita à medida para nós. Temos ainda a formação comportamental, que nos últimos anos tem 

sido um pouco menos, devido aos desafios que temos tido na parte das infraestruturas e das 

fábricas, mas a formação comportamental tem-se apoderando da organização, nomeada-

mente a determinados níveis funcionais. Mas também são prestadores que nos vêm fazer 

formação a nós. 

Entrevistador: Estava a falar de formação específica e formação geral. Vou-lhe perguntar 

novamente que peso é que atribui a cada uma delas. A geral, por exemplo, é algo transversal 

a várias indústrias… 

Técnica de RH: Específica? 50%/60%. 

Entrevistador: Vamos agora à parte da avaliação da formação. De que forma é que é feita a 

avaliação das formações na empresa?  

Técnica de RH: Então, nós temos dois procedimentos. O primeiro é a avaliação da satisfa-

ção e o segundo a avaliação da eficácia. Mas nem todas as formações são avaliadas segundo 

estes procedimentos. A satisfação é só para formações externas superiores a 8 horas e é feita 

logo no final da formação. A eficácia, nós temos várias áreas de formação e, é avaliada anu-

almente ou num período de três anos, mas só para algumas áreas. Fazer uma avaliação de 

eficácia tem um grande peso administrativo e então avaliamos só aquelas que tem um grande 

peso estratégico para nós. A eficácia é medida ao final de 6 meses da formação acontecer e 

aí já temos duas realidades, temos a que diz respeito à qualidade e à SST e depois temos as 

outras todas, mas a qualidade é sempre avaliada. 

Entrevistador: Ou seja, no caso da medição da eficácia ela é sempre feita em formações na 

área da qualidade e nas outras áreas depende? 

Técnica de RH: Sim. 

Entrevistador: A satisfação só em formações externas ou com prestadores de serviços ex-

ternos, certo? 

Técnica de RH: Sim. 
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Entrevistador: No caso da formação desenvolvida com a Academia, esta passa sempre os 

questionários de satisfação após a formação. A empresa também passou os seus questioná-

rios? 

Técnica de RH: Não, não. Ainda não passamos. Aliás, na altura falei com o diretor da Ma-

nutenção e ele concordou em fazermos no final do plano [no final dos três níveis de forma-

ção] mas se calhar não era mal pensado fazer a meio e no final de todos os módulos ou das 

formações. Como lhe disse, nós não somos uma entidade formadora e por isso não temos 

que ter esses …. Vocês [a Academia] até costumam fazer ao módulo… 

Entrevistador: Sim. Nós fazemos á ação quer ela tenha 4, 8 ou 30 horas. Passamos sempre 

no final de cada módulo um inquérito de satisfação.  

E a eficácia, como é que a avaliam? 

Técnica de RH: Há um questionário que temos que enviar para as chefias, para a chefia do 

colaborador que fez a formação. 

Entrevistador: E depois fazem algum tipo de avaliação no local de trabalho, ou seja, verifi-

cam se os conhecimentos que eles adquiriram estão a ser transferidos para o local de traba-

lho? 

Técnica de RH: Isso é uma das questões que está no questionário e só têm de responder 

sim ou não. A avaliação da eficácia tem uma coisa … Nós fizemos um benchmarking sobre 

este assunto com outras empresas industriais e com colegas minhas que trabalham na área e 

a avaliação da eficácia é uma questão puramente administrativa e que tem que ser feita porque 

temos duas hipóteses, ou é eficaz ou não é. A minha mão tem 5 dedos e são suficientes para 

contar aquelas que foram não eficazes. Mas pronto, tem que ser feita porque faz parte! E o 

questionário é o ideal. Até podemos ter uma plataforma, num portal, como vamos fazer 

agora, mas é sempre um questionário! Porque depois temos questões como rotatividade, a 

chefia nem sempre é a mesma ou a pessoa quando chega à altura [aos 6 meses após formação] 

a pessoa já não está cá…. É uma questão difícil de gerir! Uma formação que acontece em 

dezembro e tem de ser avaliado no ano seguinte, seis meses depois, e onde estão “1500” 

outras a acontecer…  

Entrevistador: Mas por exemplo, quando fazem a avaliação de desempenho referem-se às 

formações? Se elas foram eficazes ou não? 
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Técnica de RH: Se teve eficácia isso vai ser visível no momento em que a chefia está a 

validar as competências e os comportamentos esperados. Estou em querer que, quando há 

um comportamento de uma das competências que não está de acordo com aquilo que é o 

esperado, a chefia vai propor uma ação de melhoria. Na maior parte das vezes as melhorias 

são formações, mas não há nenhum registo obrigatório, a não ser que a chefia o faça, ou 

comentário a dizer que aquele comportamento melhorou por causa da formação. 

Entrevistador: Relativamente ao retorno dos investimentos, calculam isto de alguma forma? 

Têm algum indicador? Da formação e sem ser da formação. 

Técnica de RH: A área dos Recursos Humanos é uma área muito ingrata no que diz respeito 

ao retorno, nós não produzimos algo palpável.  Em áreas como a direção comercial, o mar-

keting, a manutenção é fácil calcular o retorno. Ou estamos a passar uma fase em que temos 

uma rotação brutal, porque os colaboradores têm um nível de compromisso pequeno ou o 

mercado está muito competitivo no que diz respeito às oportunidades de trabalho, faz com 

que rapidamente as pessoas saltem de um lado para o outro e a empresa tem sido alvo disso. 

Neste momento as equipas dizem que os recursos humanos não conseguem recrutar pessoas 

que não há pessoas, que temos absentismo… Portanto, neste momento não temos dados 

objetivos. Agora se fazemos um inquérito de satisfação, um inquérito de clima, pelo menos 

desde que aqui estou fizemos três, e aí sim nós conseguimos ter algum retorno daquilo que 

são as atividades de recursos humanos, e o que é o nosso trabalho, mas só nesse momento. 

Toda a nossa atividade, eu tenho muitos indicadores de formação, eu consigo-lhe dizer quan-

tas horas de formação fiz, quantas horas são internas e externas, quais foram os custos, qual 

era o meu orçamento, mas isto só vem mostrar o desempenho daquilo que é a minha função. 

Não numa posição estratégica, mas de suporte aquilo que são as áreas que produzem retorno, 

associadas, como são os TI e a área financeira, por exemplo. Aquilo que se pode fazer é ver 

aquilo que poderia gastar e o que efetivamente gastei e poupei isto… E isso é retorno! Se me 

disser assim, como é com as empresas de trabalho temporário? Com as empresas de trabalho 

temporário é mais caro porque temos de lhes pagar, com uma integração própria temos ou-

tros valores. Se é isto tipo de retorno que devíamos calcular, de estudo, se calhar devíamos, 

mas nós neste momento se não recorrêssemos às empresas de trabalho temporário não tínha-

mos pessoas para trabalhar. E mostrar quanto é que isso custa não é boa ideia.  
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Entrevistador: Ok!... Qual é a sua opinião relativamente ao processo de gestão da forma-

ção? Quais são as principais limitações que encontra e os pontos de melhoria que consegue 

identificar? 

Técnica de RH: Uma das maiores limitações que nós temos são os turnos, são três turnos 

rotativos: estamos a falar de manhã, tarde e noite. Durante muito tempo nós queríamos que 

as pessoas fossem fazer formação e convocávamos as pessoas e depois as pessoas não apa-

reciam. Isto é uma limitação grande e eu não consigo encontrar aqui uma ação de melhoria 

para além daquelas que nós já fizemos que é pedir aos formadores para vir mais cedo ou 

pedir que sejamos nós a organizar horários e marcar datas de forma a que não haja grande 

impacto na atividade normal da organização, como fizemos com a vossa Academia, ainda 

que tenhamos que ter uma colega [colega que nos acompanhou na entrevista da área da 

direção de manutenção] associada a isto e a dedicar-se aquilo bastante tempo para organizar 

aquilo, e não é fácil! Ainda estive com ela uma tarde a fazer o cronograma… Preferimos ser 

nós a organizar, ou então sabemos que, por exemplo, (isto são coisas que nós vamos apren-

dendo com o tempo, e isto é uma limitação grande, os horários, e é limitação porque eles são 

a maioria) dificilmente conseguimos que os trabalhadores da produção tenham 40 horas de 

formação por ano, muito dificilmente conseguimos… E não tem a ver com turnos rotativos, 

mas a maior parte das formações não dá para dividir por três turnos rotativos, mesmo as 

entidades formadoras não estão para aí viradas!  

Outra dificuldade que há é que a aprovação das formações demora tempo, nem sempre é 

aprovada, ou então são aprovadas coisas que… Como nós estamos sob o chapéu da admi-

nistração há sempre algumas coisas que podem demorar um pouco mais do que aquilo que 

seria necessário e depois não sei se são eficazes porque não foram feitas no tempo certo, e 

nisto não há grande melhoria porque quem pode manda! Essencialmente são estas. Na gestão 

é uma análise que faço ao meu trabalho, devia haver uma pessoa dedicada 100% à formação, 

na gestão da formação, e não há! Durante anos eu fazia formação, processamentos, recruta-

mento, tudo e mais alguma coisa e claro que isso vais fazer com que haja falhas. Por isso, 

acho que devia haver um gestor da formação, só da formação, ainda que estivesse na direção 

de Recursos Humanos mas completamente diferenciada porque o futuro passa, como lhe 

disse, por haver aqui uma diferenciação daquilo que são a necessidades de cada uma das áreas 

da empresa e os Recursos Humanos continuavam a ter um papel aglutinador de tudo isso. E 

isso irá pedir que haja alguém muito mais dedicado a isso do que há neste momento. 
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Entrevistador: E relativamente ao processo de avaliação da formação? Acha que devia ser 

feito de outra forma, ter outra abordagem? 

Técnica de RH: Se tivéssemos uma pessoa 100% dedicada a isso nunca falhava e ter uma 

abordagem diferente. Como lhe disse, não há nenhuma empresa que faça uma forma muito 

diferente da nossa e a vossa Academia também não deve fazer, tem um questionário que os 

colaboradores têm de preencher. Se é em papel, um link na internet ou onde é, é preciso 

preencher porque depois há números que é preciso tirar dali. Mas não acho que haja uma 

maneira muito diferente e maravilhosa daquilo que fazemos agora. 

Entrevistador: Relativamente à avaliação deixe-me só dizer-lhe que segundo a literatura 

aquilo que deve ser feito relativamente à avaliação passa por quatro níveis, que é o nível da 

reação, que é aquilo que habitualmente todas as empresas fazem e a Academia também faz 

que é avaliar a reção dos formandos à formação, a tal satisfação com a ação; o nível da apren-

dizagem, o nível dos comportamentos que, pelo que me apercebi da nossa conversa é o que 

vocês avaliam no nível da eficácia, porque avalia o que é adquiro e potencialmente o que é 

transferido para o contexto de trabalho e depois o quarto nível que é avaliar qual é o impacto 

dos resultados da formação na organização, ou seja, verificar se a organização sofre alguma 

melhoria, no fundo é mesmo avaliar o impacto da formação nas ações de formação. E daí 

que lhe estar a fazer essas questões! Eu acredito, e sei, que a maioria das empresas se fica pelo 

primeiro e segundo nível e só apenas uns 3%, não digo em Portugal (li alguns estudos en-

quanto andava a escrever a minha revisão da literatura) é que avaliavam o último nível. Depois 

existem outros investigadores que defendem que a avaliação só está completa quando se 

calcula o retorno do investimento e aí ainda acrescentamos mais uma dificuldade, porque 

para além de avaliar, calcular o retorno não é uma coisa fácil porque nem tudo é quantificável. 

Técnica de RH: E nas formações comportamentais ainda é…. Não é nada objetivo… Mas 

sim, a literatura diz essas coisas, mas depois na prática é difícil de aplicar. O dia-a-dia da 

gestão da formação numa indústria é (eu já estive nos serviço) completamente diferente, um 

nível de exigência completamente maior porque tem de se conhecer bem o negócio, as áreas, 

as pessoas, e só assim é que se consegue chegar mais ou menos a uma forma tranquila de 

fazer formação e garantir que toda a gente vai. O mais importante neste momento é que a 

malta vá à formação, que tenha formação e que exista comprovativos de que aquela pessoa 

fez a formação.
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