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"A companhia foi fundada sob rigorosos princípios éticos. É preciso não esquecer que lidamos com 
alimentos, base essencial da vida, e que a alimentação é, hoje em dia, unanimemente 
reconhecida como um dos factores mais importantes na manutenção de uma vida saudável." 
 
Recursos Humanos Magazine - Que imagem a Nestlé pretende passar, em termos presente e 
futuro, tendo em conta a sua especificidade internacional? 
 
Alfredo Manuel Silva - Reforçar a nossa liderança no mercado da alimentação em Portugal, tendo 
como valores fundamentais os conceitos de Nutrição e Bem-estar, Qualidade e Segurança, 
Inovação e Renovação e Responsabilidade Social. 
 
RHM - Qual é a missão da empresa? 
 
A.M.S. - Estamos focalizados no interesse do consumidor e na alta qualidade dos nossos 
produtos; privilegiamos a Inovação e a Renovação como a alavanca essencial do nosso sucesso; 
apostamos na Comunicação com os nossos consumidores e parceiros de negócio, escutando-os de 
forma activa; procuramos que os nossos produtos e as nossas marcas tenham a maior 
distribuição possível, construindo sólidas relações com os nossos clientes; motivamos e 
desenvolvemos constantemente os nossos colaboradores; acreditamos que os alimentos que 
produzimos devem para além do seu valor nutricional, contribuir para a Saúde e Bem-estar físico 
e psicológico. 
 
RHM - Acreditamos que a excelência de uma empresa como a Nestlé não passe só pela qualidade 
dos seus produtos resultante de "boa saúde" a nível dos restantes recursos, mas igualmente da 
sua massa crítica. Assim sendo, como é entendida a liderança na empresa? 
 
A.M.S. - Acreditamos que as Pessoas fazem a diferença nas organizações. Nessa perspectiva, 
temos um documento orientador aplicado em todos os locais onde a Nestlé está presente, 
denominado "Princípios de Gestão e Liderança da Nestlé". O que queremos é que os dirigentes da 
Nestlé, a todos os níveis, estejam fortemente comprometidos com a companhia, o seu 
desenvolvimento e a sua cultura, como expressam aqueles princípios. Assim, os dirigentes devem 
praticar aquilo que professam e dar o exemplo no trabalho quotidiano. Além da competência 
profissional e da visão, a capacidade e a vontade para aplicar esses princípios são os principais 
critérios para a progressão dentro da organização, independentemente da origem, nacionalidade, 
raça, género e idade. 
 
RHM - Concorda que o papel do gestor de RH seja o de facilitador e parceiro de negócio, ou que 
seja o papel tradicional? O que se passa a este nível na Nestlé? 
 
A.M.S. - Como gestor de RH, existem 4 pilares fundamentais já estudados e dos quais 
acreditamos: domínio do negócio, domínio dos RH, domínio da mudança e credibilidade pessoal. 
 
RHM - O planeamento rigoroso dos RH de uma organização é fundamental. Quais as regras em 
que o mesmo assenta? 
 
A.M.S. - O planeamento dos RH tem, na nossa opinião, duas perspectivas fundamentais: uma a 
de garantir as pessoas necessárias para o normal e eficaz desenvolvimento da organização, outra 
a de controlar custos. Para que os valores da massa salarial sejam compatíveis com a 
rentabilidade da empresa. No nosso caso, temos uma ferramenta denominada Organograma 
Objectivo que nos permite, em conjunto com todas as áreas da organização, definir e aprovar 
essas necessidades numa perspectiva de curto (um ano) e médio termo (três anos). 
 



RHM - Existem muitas actividades com recurso a outsourcing? Quais e porquê? 
 
A.M.S. - Todas as actividades que consideramos não serem core da empresa (ex. limpeza, 
jardinagem, manutenção, catering, etc), bem como as que podem ser feitas transaccionalmente 
(ainda em estudo) podem ser externalizadas. Na Nestlé Portugal temos e continuaremos a seguir 
este princípio.  
 
RHM - Houve alguma evolução na estrutura organizacional ou continua assente numa filosofia 
hierarquisante?  
 
A.M.S. - A nossa estrutura tem evoluído de uma orientação para as tarefas para uma orientação 
para resultados, ou seja de hierarquia para rede, de chefia para alinhamento, de experiência para 
perspicácia, de competição para cooperação, de disciplina para iniciativa e, também, porque 
somos uma empresa multinacional, de nacional/funcional para internacional/interfuncional. 
 
RHM - Quais os valores e atitudes previstos na cultura da empresa? 
 
A.M.S. - Um forte compromisso com uma sólida ética de trabalho, integridade, honestidade e 
qualidade; relações pessoais baseadas na confiança e no respeito mútuo; um tratamento directo e 
personalizado na relação interpessoal; uma abordagem mais pragmática do que dogmática dos 
negócios; uma atitude aberta e curiosidade pelas tendências dinâmicas e futuras em todos os 
pontos de vista; orgulho em contribuir para a reputação e desempenho da empresa; lealdade e 
identificação com a empresa. 
 
RHM - Já no fim do século passado se dizia que o que existe de mais certo é a incerteza; como é 
que uma empresa com a especificidade da Nestlé lida com esta realidade incontornável? 
 
A.M.S. - Os princípios que referimos anteriormente definem o nosso conceito de mudança e aquilo 
que procuramos realizar no nosso quotidiano; assim, e como acreditamos no valor das pessoas, 
acreditamos que a sua iniciativa leva as pessoas a agirem de uma forma "pró-activa", não 
pensando apenas sobre acções futuras mas a fazerem coisas. Pessoas com iniciativa não reagem 
apenas às situações como também antecipam futuras oportunidades ou potenciais problemas, 
actuando por antecipação em relação aos mesmos. Neste sentido, "o direito de errar" favorece as 
"acções a pensar no futuro"; no entanto, o que não se estimula é a reincidência do erro mas sim a 
aprendizagem com o mesmo. 
 
RHM - Que tipos de recrutamento a Nestlé privilegia? 
 
A.M.S. - A Nestlé privilegia todas as formas de recrutamento que nos possibilita o mercado. 
Dando especial ênfase ao recrutamento interno, utilizamos também a nível externo os anúncios 
em meios de comunicação de reconhecida qualidade, a selecção de estagiários que se destacam 
nos seus planos internos, o Executive Search e a "rede de contactos". 
 
RHM - Quais as áreas de maior procura? 
 
A.M.S. - Áreas comerciais (Marketing e Vendas), áreas de Supply Chain e áreas de produção. 
 
RHM - Quais as competências exigidas aquando da selecção dos RH's? 
 
A.M.S. - Além das competências técnicas exigidas para a função, possuímos um sistema de gestão 
de competências Soft Skills que estão adaptadas ao processo de recrutamento. 
 
RHM - Sabemos que, neste momento, a oferta é superior à procura; faça-nos um pequeno 
comentário relativamente à qualidade dessa oferta? 
 



A.M.S. - Este é um facto que tem a ver com a situação económica e social do país, mas no que 
respeita aos aspectos qualitativos das pessoas contratadas estamos satisfeitos com as mesmas. 
 
RHM - Como se processa a integração dos novos colaboradores e qual o resultado que os 
procedimentos efectuados têm gerado? 
 
A.M.S. - Temos um processo de integração individual e/ou colectivo de colaboradores que visa de 
uma forma rápida integrar o conhecimento da empresa local e os valores e cultura da empresa 
internacionais. 
 
RHM - Que tipos de remuneração são usados na empresa? 
 
A.M.S. - O nosso grupo tem remunerações de curto prazo (salário base e remunerações variáveis 
de curto prazo) e incentivos a largo prazo, como sendo Pensões, Seguros, etc. 
 
RHM - Para os colaboradores da empresa, a que nível da hierarquia de "satisfação das 
necessidades" acha que se situa o reconhecimento monetário? 
 
A.M.S. - Temos como filosofia que a remuneração deve ser motivadora, justa e competitiva. 
Estamos crentes que no grupo Nestlé Portugal aplicamos e são percepcionados estes valores que 
são complementares à criação de um clima de confiança e motivação no ambiente de trabalho. 
Pontualmente, efectuamos estudos de imagem interna para aferir a percepção dos colaboradores. 
 
RHM - Em seu entender quais os fringe benefits que mais motivam os talentos? Da lista 
enunciada, quais aqueles que a empresa usa? 
 
A.M.S. - Aspectos como salário base, remuneração variável de curto prazo, Company Car e 
Seguro de Saúde, além dos factores motivacionais per si são aqueles que mais impacto têm na 
retenção dos talentos. A nossa empresa usa todos estes benefícios. 
 
RHM - Sabemos que, hoje em dia, quer para empregadores como para empregados o 
entendimento de "carreira profissional" poderá passar pelo reconhecimento, valorização e 
retenção dos "talentos". Quer comentar? 
 
A.M.S. - A planificação da sucessão e o seguimento dos colaboradores com forte potencial 
constituem a base adequada para o desenvolvimento do Pessoal; tão essenciais como podem ser 
as práticas de remuneração e as oportunidades e evolução, a criação de um bom clima de 
trabalho é primordial para a retenção das Pessoas. No nosso Grupo, é indispensável tirar partido 
da dimensão internacional do Grupo para propormos funções atractivas aos colaboradores de 
talento. A dimensão internacional tem de ser uma vantagem. 
 
RHM - Certamente já passou pela experiência do outplacement?  
 
A.M.S. - Já utilizámos e acreditamos nesta ferramenta de apoio à empregabilidade das pessoas. 
 
RHM - Para além dos benefícios sociais previstos no Código Laboral, existe algum outro que a 
empresa conceda como forma de expressão da sua sensibilidade social? 
 
A.M.S. - Desde há longos anos, que é uma prática proporcionar aos filhos de todos os nossos 
colaboradores "bolsas escolares e universitárias" de elevado valor, o que se tem revelado um 
apoio concreto e bastante apreciado à qualificação dos mesmos. 
 
RHM - As regras subjacentes à Competitividade certamente irão de encontro aos valores 
estabelecidos no Pacto Global emanado pelas Nações Unidas? Explique-nos como? 
 



A.M.S. - O nosso Grupo está comprometido com princípios corporativos em todos os países, tendo 
em conta a legislação local, as tradições culturais e as práticas religiosas. Da mesma forma, o 
nosso Grupo não favorece a obtenção de benefícios a curto prazo, sacrificando o desenvolvimento 
do negócio a longo prazo, mas reconhece a necessidade de gerar benefícios razoáveis cada ano, 
que lhe permitam continuar a manter o apoio dos nossos accionistas e dos mercados financeiros e 
financiar os seus investimentos. Neste sentido, a Nestlé apoia e publicamente defende o Pacto 
Global das nações unidas e os seus dez princípios. Para além disso, a Nestlé reitera que, como 
mínimo, os seus colaboradores devem igualmente cumprir a legislação aplicável nos países nos 
quais exercem a sua actividade como regra fundamental para a obtenção dos resultados e na qual 
assentam os princípios de só esses meios podem justificar o fim a que se propõe. 
 
RHM - Como está estruturada a organização do trabalho de forma a dar respostas eficazes aos 
anseios dos clientes externos e internos? 
 
A.M.S. - A organização do trabalho é adaptada às necessidades dos clientes internos e externos. 
Para isso, trabalhamos de uma forma contínua na criação de estruturas mais ligeiras e flexíveis 
que têm por finalidade aumentar a eficácia e a motivação. 
 
RHM - Qual a taxa de absentismo da empresa? Acha que o mesmo é significativo numa óptica de 
benchmarking? 
 
A.M.S. - Temos uma taxa de absentismo no nosso país de cerca de 3,5%, bastante competitiva 
com outros países da Europa e do Grupo Nestlé.  
 
RHM - Os motivos subjacentes ao absentismo são os tradicionais ou haverá alguma percentagem 
ligada ao factor (des)motivação?  
 
A.M.S. - Como causas principais do mesmo estão as doenças esporádicas. 
 
RHM - Os colaboradores da empresa sentem-se mais "executores" ou "decisores"? 
 
A.M.S. - Procuramos de uma forma sistemática dar um grau elevado de autonomia aos nossos 
colaboradores baseada na responsabilidade dos mesmos. Para esse fim, procuramos de uma 
forma permanente e através de planos de acção concretos que o estilo de Liderança seja mais 
estimulante e menos hierárquico, o que não significa a ausência de autoridade. 
 
RHM - Existe algum grupo de competências do core business? 
 
A.M.S. - Sim, a nossa empresa tem um modelo de gestão de competências, denominado "Nestlé 
Leadership Framework" que é aplicado em todos os locais onde o Grupo Nestlé exerce a sua 
actividade e o seu carácter inovador reside igualmente no facto da sua dimensão e da integração 
nos Recursos Humanos ter sido feita ao mesmo tempo em todos os mercados. São 13 
competências, incluídas em 4 clusters, a saber: Inspirar Pessoas, Lidar com os Outros, Abertura e 
Acrescentar Valor. A selecção destas Competências ajuda a identificar o "talento" que não se 
conhece e complementar os programas de formação, sempre na óptica de motivar ainda mais as 
Pessoas. O seu início remonta ao ano de 2002; vários grupos de trabalho fizeram um 
levantamento das boas práticas ao nível de gestão de competências e que se adequassem a um 
programa de implementação mundial e que permitiu que o Executive Board da empresa validasse 
estas 13 competências baseadas em conceitos comportamentais. Oficialmente lançado em 2004, 
este programa abrangeu toda a Nestlé Portugal, à excepção da população fabril e dos centros de 
distribuição - que ficará para uma 2ª fase - pois muitas particularidades deste modelo são muito 
importantes em funções de management e de backoffice e para estes grupos-alvo onde o enfoque 
residirá mais nas competências técnicas. 
 



RHM - Qual a ferramenta de gestão usada para avaliar o Desempenho? Essa ferramenta é de 
feedback unidireccional ou de 360º? Porquê e para quando a evolução? 
 
A.M.S. - Utilizamos o modelo comum a todo o grupo denominado Progress and Development 
Guide e que é de feedback unidireccional. Trata-se de uma entrevista anual entre a chefia e o 
colaborador, em que se identificam necessidades de formação, marcam-se objectivos operacionais 
e de desenvolvimento e é avaliado o grau de aproximação do colaborador face ao NLF. Mais do 
que uma ferramenta de gestão é um acordo entre a chefia e o seu colaborador, um pacto de 
desenvolvimento. Esta avaliação está focalizada, como já referi, no desenvolvimento e não no 
processo salarial. São dois momentos distintos: o processo salarial é baseado nos objectivos 
atingidos face aos resultados que o grupo pretende e o PDG pretende ajudar o colaborador a ser 
melhor. Quanto à avaliação 360º, iniciámos a sua aplicação o ano passado a nível mundial, 
começando pela gestão de topo e que progressivamente será implementada ao longo dos 
próximos anos. Alguns directivos nacionais do grupo já passaram por este programa que tem 
como suporte a London Business School. 
 
RHM - De que forma o grau de proficiência se torna claro para as partes envolvidas, para que os 
eventuais gaps possam ser assumidos sem constrangimentos?  
 
A.M.S. - A PDG é um contrato de desenvolvimento entre os colaboradores e o seu líder. Como tal, 
tem de haver conclusões e consensos!... 
 
* Aquando da realização da entrevista, o Sr. Eng.º Alfredo Manuel Silva exercia ainda as funções 
de Director de Recursos Humanos da Nestlé Portugal. 
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