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SURVEY – FORMAÇÃO EM CONTEXTO COVID 
 

Introdução e conclusões gerais: 

Para um melhor conhecimento do contexto formativo e desenvolvimento dos recursos humanos 

em contexto COVID-19, a Excelformação realizou durante o mês de Maio de 2020, um 

questionário muito simples com apenas 4 perguntas.  

O questionário foi realizado exclusivamente de forma on-line, através da solução Google Forms, 

tendo uma opção de registo de e-mail de forma a permitir que cada inquirido, pudesse receber 

este report em primeira mão. Em linha com as boas práticas RGPD, importa ainda sublinhar que 

todo o report foi apagado da Google Forms, eliminado portanto os respectivos e-mails dessa 

plataforma. 

Agradecemos a cada uma das pessoas que teve a amabilidade de responder, esperando que as 

conclusões deste estudo sirvam para uma melhor gestão da formação e para que os respectivos 

processos de decisão sejam aprimorados. 

Como pode ser observado nas páginas seguintes, as grandes conclusões são: 

1. Rápida adaptação para o contexto on-line, quer do lado da oferta (empresas e serviços 

de formação), quer do lado da procura (utilizadores e empresas em geral); 

2. Necessidade da tecnologia evoluir para métodos mais participativos e que possibilitem 

que as pessoas sejam mais que simples espectadores de um qualquer webinar; 

3. O on-line veio para ficar; 

4. A anunciada morte da formação presencial, defendida por muitos “opinion makers”, não 

é evidente, nem desejada;. 

5. Como sempre, o segredo está no equilíbrio, neste caso entre os formatos on-line e 

presenciais; 

6. Em programas de formação e treino, exclusivamente on-line, é muito valorizada a 

componente individual 
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Pessoas inquiridas: 

Responderam 384 pessoas a este survey, dos quais 35% Directores e Técnicos de RH, 31% 

Directores Comerciais, 17,5% CEO`s e os restantes 16,2% distribuídos por 12 funções, desde a 

área comercial, logística, IT e serviços administrativos. 

 

 
 

 

Resultados: 

À questão sobre o processo de transformação da formação presencial para a digital, a maior 

fatia de inquiridos, deu nota de ter sentido algumas dificuldades (30,2%), cerca de 28% assinalou 

não ter tido dificuldades e quase 27% afirmou já terem feito essa mudança, antes deste contexto 

COVID-19. Destacar ainda, que cerca de 2% afirma que sentiu muitas dificuldades. Apesar de 

pouco expressivo, é um detalhe a considerar para futuro, dado que 12,8% assinalou não ter ainda 

iniciado este processo de transformação na sua organização. 
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Nesta rubrica, foi ainda pedido que qualificassem os pontos positivos e dificuldades sentidas. As 
respostas podem agrupar-se nestes pontos: 
 
Positivo: 

1. O desafio de algo novo; 
2. A poupança dos custos de deslocação e sem penalização da qualidade de vida por parte de 

quem vive em locais mais periféricos; 
3. Inovação acelerada das empresas para o digital. 

 
Principais dificuldades/preocupações sentidas: 

1. Mindset que o presencial é insubstituível; 
2. Os acessos, considerados complicados, às respectivas plataformas de comunicação; 
3. Parte prática das formações, com sentido mais interactivo (ex: role-plays e dinâmicas); 
4. Dificuldade de ter foco, no caso de haver crianças em casa e outro tipo de estímulos; 
5. Adaptação tecnológica das pessoas mais idosas e agilidade/conhecimentos técnicos de IT por 

parte de muitos formandos; 
6. Sessões webinar demasiado extensas, em que facilmente se perde o foco/interesse; 
7. Cansaço de webinares e pouca socialização; 
8. Incapacidade de muitos formadores conseguirem gerar participação, como o faziam no 

presencial.  
9. Menor compromisso/engagement por não se estar presente fisicamente; 
10. Interferência do trabalho diário na formação; 
11. Ter um plano mais alargado de formação on-line e não apenas cursos desgarrados; 
12. Meios informáticos e qualidade/sobrecarga da rede de internet e ergonomia em casa; 
13. Adequação dos conteúdos de formação ao estado de desenvolvimento de cada colaborador; 
14. Soluções que são cópia do sistema presencial e não verdadeiramente “digital transformation”; 
15. Salvaguarda do RGPD. 

 
 

À questão sobre a oferta disponível no mercado e respectiva adaptação ao contexto vivido, 

59% dos inquiridos considerou moderadamente adaptada, sendo que um quarto das pessoas 

assinalou como muito ou altamente adaptada. Apenas 14% dos inquiridos consideraram que 

a oferta disponível no mercado é pouco ou nada adaptada. 
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Foi ainda colocado aos inquiridos um cenário de opção de formato formativo em modo on-

line para um grupo de 10 pessoas. Por larga maioria (quase 60%), a opção recaiu por um 

sistema híbrido de webinar  (síncrono ou assíncrono) e sessões individuais on-line. 22% dos 

inquiridos optaram por webinar síncrono com participação e cerca de 12% por webinar 

assíncrono onde os formandos recebem conteúdos e limitam-se a fazer auto-estudo. 

 
 

Finalmente, perante a evidência do contributo do on-line no pós-covid, foi questionada a 

sensibilidade dos inquiridos quanto à quota dessa componente on-line. Cerca de metade dos 

inquiridos defende um relativo equilíbrio entre on-line e presencial, não sendo de desprezar 

que 37% dos inquiridos defende que a balança entre on-line e presencial, recaia mais para o 

digital. O contrário, mais presencial que on-line, foi defendido por 8%. Os extremos, ora só 

on-line ou só presencial, tiveram pouca expressão, como se pode observar no gráfico. 

 
Uma nota final para a transformação que a Excelformação tem feito neste domínio. Sendo certo, 

que antes da pandemia, já tínhamos a decorrer alguns momentos de formação on-line, o contexto 

vivido com o COVID-19, gerou uma enorme oportunidade de adaptação, havendo neste momento 

em curso diversos projectos de Venda Digital, bem como Gestão de Equipas Digital.  

Afirmamos com orgulho e reconhecimento da confiança dada pelos nossos clientes, que estamos a 

SAIR MAIS FORTES desta pandemia. Desejamos que o mesmo suceda consigo.  

Até breve e obrigado. 


