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Codificação desta entrevista: FREN07 

FREN07 

Renault 

Responsável de Formação – Engº Soares Pires 

Entrevista: 10/03/09 das 17h00 às 18h10 

______________________________________________________________ 

AB – Como é que surge o IFA, quais os antecedentes e os propósitos? 

SP – Foi criado o Instituto da Formação da Renault. Na altura isso não era mais do que ter 

no mesmo sector da Renault a formação técnica e a formação comercial. Depois em 1999 ou 

no ano 2000 surgiu uma ideia que era abrir a formação que se fazia na Renault, a todo o 

mercado automóvel. E portanto, dentro desta ideia da abertura ao mercado, surgiu a 

questão de se constituir uma empresa independente, com uma designação diferente que 

passaria a ser Instituto da Formação Automóvel, depois de desaparecer a palavra Renault,  

mas com 100% do capital Renault. Essa empresa teria como objectivo fazer a formação que 

já fazia para a rede Renault e com as restantes marcas. Só que esse projecto não vingou 

como era esperado na altura e chegou-se a fazer formação para outras marcas mas não de 

vulto. Quando eu vim para aqui em 2005, extingui totalmente essa actividade exterior e 

portanto só fazemos a actividade Renault e hoje mantém-se como uma empresa 

independente porque já o era mas, se quiser, do ponto de vista funcional, somos uma 

direcção da Renault. O meu chefe é o director geral da Renault, é a ele que reporto, eu 

próprio pertenço à Renault, não pertenço ao Instituto, estou com um estatuto de deslocado, 

assumi uma função de gerência porque a empresa é independente, juridicamente mas do 

ponto de vista funcional é 100% Renault. Quando está a falar comigo, está a falar com a 

Renault, isto é só para a situar, uma vez que disse que não sabia se deveria entrevistar 

alguém da Renault. 

AB – Não tinha a ideia que neste momento o IFA só dava formação à Renault. 

Houve uma altura que era à Renault e à Nissan… 

SP – Quando foi a Renault Nissan nós fazíamos Renault e Nissan mas quando existiu as duas 

entidades, aliás fui eu que fiz essa fusão da Renault-Nissan. Entretanto, nós separámo-nos 

outra vez por razões meramente organizativas. Para a situar sobre qual é o nosso papel no 

meio disto tudo. 

AB – O IFA é uma entidade com estrutura de formação organizada, sei que é uma 

empresa certificada, acreditada… 

SP – Nós mantemos as duas coisas. O Instituto mantém-se uma empresa independente mas 

com 100% de capital Renault, somos acreditados pela DGERT e temos a certificação pela 

ISO 9001. Antes tivemos uma actividade de recrutamento de pessoas para a rede. Além da 
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parte de formação, tínhamos, selecção e  recrutamento. Neste momento temos só a parte da 

formação. 

AB – Pode explicar-me como funciona o processo? Imagino que quando sai um 

produto novo há uma indicação por parte da casa-mãe, da Renault em França e 

depois, como é que isso chega até às filiais? 

SP – Para já, há regras de grupo que são definidas e depende da formação técnica e da 

comercial porque há algumas nuances. As regras são estas: um novo produto é sempre 

obrigatório fazer formação. Ela depois pode ser mais ou menos ligeira. E isso é outra 

questão. Depois aparece-nos essa definição se a formação deve ser mais complexa – o que 

tem a ver com o produto se é mais complexo ou se há muitas diferenças com o produto 

anterior. Mas a obrigatoriedade de toda a gente é uma definição. Na técnica, existem pontos 

obrigatórios que é para os rácios dos níveis de profissionais que nós temos na rede. Os tais 

cotechs, os electromecânicos. Por cada equipa, existe um conjunto de profissionais que é 

obrigatório a rede ter. Sempre que a rede não tem esse rácio atingido, tem que vir fazer 

formação de pessoas até atingir esse rácio. Portanto, isto são as regras gerais. Para a parte 

comercial, novos produtos é a mesma coisa. Portanto, novo produto é obrigatório e depois 

existe uma formação dita profissional que é todos os vendedores têm que passar por uma 

formação que eu diria de base, que antigamente se chamou aqui Escola de Vendas e que 

entretanto já não é praticável e os chefes de vendas também têm que passar por uma 

formação e gerentes também mas numa forma não obrigatória mas mais numa forma de 

voluntários. Existem estas regras. Depois, na nossa organização temos sempre uma 

dependência com o sector correspondente em França. A direcção de vendas tem 

correspondência com a direcção de vendas de França que coordena todo o mundo e eu tenho 

com a formação em França que se chama Renault Academy. Por essa via recebo 

directamente as instruções necessárias relativamente às acções de formação. É por essa via 

que eu tenho informação se para um determinado modelo a formação tem que ser mais ou 

menos completa, se é feita presencialmente ou a distância e é essa entidade que me dá as 

instruções para o funcionamento. Depois, a entrada na organização, sou eu que difundo qual 

a formação para um determinado modelo, qual o tipo de formação que vai ser feita. 

AB – Como é que as convocatórias chegam às filiais? É através do IFA ou passa 

pelos RH da RRG? 

SP – Quando me fala de filiais está-me a falar da RRG, só. Temos que nos situar aqui: Na 

estrutura existe a Renault Portugal (RP) e que configura toda a actividade comercial da 

Renault em Portugal. Depois existe uma outra figura que é a Renault Cacia mas que tem 

uma estrutura independente e há uma independência dos dois sectores. Essa comercial e a 

da Renault Cacia. Depois a RRG faz parte do que nós chamamos a rede. A rede é constituída 

por quê? São concessionários que são independentes e que têm contrato de concessão com 

a Renault, e a RRG que tem um comportamento em relação à Renault exactamente como um 

concessionário. Também tem um contrato de concessão com a Renault e é tratada 
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exactamente como se fosse um concessionário. Nós relacionamo-nos com a RRG da mesma 

maneira como nos relacionamos com qualquer outro concessionário. Isso significa que depois 

dentro dos concessionários, há uma organização em placa, desde há 7 ou 8 anos, em que o 

mesmo concessionário tem vários pontos. No fundo, essas placas é que são equivalentes à 

RRG. A RRG é uma organização em que tem actualmente 6 pontos, 4 em Lisboa e 2 no 

Porto. A diferença é que a RRG é capital 100% Renault. É o que antigamente nós 

chamávamos filiais por serem filiais da Renault. Depois a Renault criou uma organização 

própria que gere as filiais, embora seja capital Renault, em termos de relacionamento e de  

tratamento é rigorosamente igual lidar com a RRG ou com um concessionário. 

AB – As convocatórias passam pelos RH da RRG ou vão directamente do IFA para as 

filiais? 

SP – Eu sou independente aos RH da Renault. Embora os RH da Renault gere a formação da 

população interna da Renault Portugal, aliás que a Idália Serôdio é que faz isso. A parte da 

formação interna não passa por mim, passa por esse sector. Aquilo que estamos aqui a falar 

é a formação à rede comercial. Na rede de concessionários - que não tem a RRG, existe uma 

figura que é o coordenador ou responsável de formação. Que muitas das vezes acumula com 

funções de RH. E as convocatórias que enviamos à rede vão sempre enviadas a essa pessoa. 

E essa pessoa recebe sempre as convocatórias, as quais recebe sempre 6 semanas antes da 

acção de formação para que eles tenham tempo de se organizarem. Depois há aqui um outro 

processo que temos que falar que é o seguinte: nós com a rede - e de facto com a RRG 

também, fazemos todos os anos um levantamento de necessidades de formação que é feito 

no mês de Julho de cada ano. Em Julho de 2009 vou fazer o levantamento de necessidades 

de formação para 2010. No fundo é visto concessionário a concessionário, ponto a ponto, 

pessoa a pessoa quais vão ser as necessidades de formação. Novos produtos também 

apresentamos um calendário, eles sabem quais é que são as acções e quando é que se vão  

realizar. As restantes formações técnicas ou comerciais, em função do levantamento de 

necessidades que forem identificadas, são expressas nessa altura e de alguma maneira fica 

formalizado qual o conjunto de pessoas que nós no ano seguinte vamos convocar. Quando 

nós convocamos, para o responsável de formação já não é surpresa nenhuma. Deve 

corresponder aquelas pessoas que eles manifestaram como necessidade no ano anterior. 

Esse processo de necessidades pode corresponder pelo seguinte: este ano vamos fazer tal 

como mais ou menos em ciclos de 3 a 4 anos, fazemos levantamentos de conhecimentos 

específicos, por população. Para os mecânicos, para os vendedores ou para o tipo de 

população que for, fazemos um conjunto de testes escritos onde nós avaliamos o nível de 

conhecimentos das pessoas. Os resultados servem para apoiar a tal definição das 

necessidades de forma a que a rede saiba quais são as carências, no fundo. O que vamos 

identificar é, por pessoa, que carências têm porque na actividade profissional, há sempre 

uma questão fundamental na aprendizagem que é a repetição dos actos, isto é: as pessoas 

muitas vezes vêm à formação mas depois por razões diversas acabam por não aplicar essa 

formação de imediato, porque não houve nenhum carro com esse incidente ou porque 

entretanto foi colocado noutra função, etc, mas ao fim de 3 meses de virem à formação sem 
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praticarem, o conhecimento passa, desaparece. Por isso, quando fazemos esse 

levantamento, encontramos pessoas que vieram à formação mas no levantamento eles 

mostram carências porque eles não praticaram. 

AB – E esse levantamento é feito uma vez por ano… 

SP – Nós fazemos de 3 em 3 anos. Para a área técnica, vamos fazer um agora no mês de 

Maio e vamos fazer passar todos os mecânicos. Depois o programa para repor o nível de 

conhecimentos, é um programa a 3 anos. Não pode ser imediato porque teria custos 

imediatos pesados para a rede e portanto é um programa que é diferido em 3 anos e em 

função das funções que a pessoa está a exercer… porque muitas vezes nós identificamos 

situações mas depois a chefia considera que aquele não conhecimento não é um mal maior 

uma vez que a pessoa está a fazer funções que não interferem naquela área, por exemplo. 

Essa pessoa, se é assim, fica ali em stand-by. 

AB – Quanto à própria dinamização e execução da formação, como é? O IFA tem 

instalações… 

SP – Para a área técnica, há duas grandes componentes: há a mecânica, e a chapa e 

pintura. A parte de mecânica somos nós que a fazemos e temos instalações próprias para a 

fazer. A parte de chapa, já não fazemos neste momento e passámos há 2 anos a 

subcontratar ao CEPRA porque é uma área muito específica e onde há uma boa capacidade 

de resposta do CEPRA. A parte da pintura há muitos anos que não a fazemos e a SODICAM é 

a entidade da Renault que faz a venda de produtos de pintura e que assegura essa 

formação. Eles fazem essa formação directamente no terreno. Eles deslocam-se a cada 

concessão e aí formam os profissionais. Em relação à parte mecânica temos instalações 

próprias e tudo o que é comercial, alugamos salas de hotel, consoante os casos. 

AB – E a formação é também subcontratada? Ou são os formadores próprios do 

IFA? 

SP – Até 2006, era tudo formadores do IFA. Em 2006 passou a ser tudo subcontratado à 

excepção da parte de mecânica, por uma razão muito simples. Porque a formação de 

mecânica é estratégica à marca. No fundo, há duas coisas que a marca tem de saber fazer: 

vender carros e saber repará-los convenientemente. A reparação da parte mecânica tem 

know-how da marca e a subcontratação era de alguma maneira ficarmos na mão de terceiros 

que é sempre perigoso. A parte de mecânica por essa razão, não subcontratamos. A 

formação comercial e comportamental é genérica. A parte específica à marca é a parte que 

tem a ver com os métodos comerciais mas isso não tem uma interferência muito forte no 

nível de transmissão de conhecimentos. Portanto, essa parte também subcontratamos mas 

sob o princípio de manter fornecedores estáveis. Embora nós façamos de dois em dois anos 

consultas ao mercado, mas procuramos manter o máximo de estabilidade porque facilita, as 

pessoas já conhecem os nossos hábitos, as nossas maneiras de ser. 
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AB – Mas algumas acções é a RRG que organiza, não é? 

SP – Pode organizar. Por isso é que a RRG e os concessionários podem subcontratar 

qualquer empresa, não é obrigatório ser ao Instituto. Só o que é específico Renault, por 

exemplo, a área comportamental de vendas tem partes específicas. A parte do método de 

venda é específico à marca. Por isso, muitas vezes a rede subcontrata formação mas a parte 

dos métodos não é passada para o prestador e depois o resultado da formação não é o 

esperado e às vezes até confunde o próprio vendedor porque na formação são dados outros 

métodos diferentes e ele fica relativamente confundido porque na formação dizem-lhe um 

método e quando ele sai dali o chefe volta-lhe a dizer que é o método que já vinha de trás. 

Bem, mas eles são livres de optar, não são obrigados a passar por aqui. 

AB – E o próprio IFA trabalha também com formadores subcontratados, na 

formação técnica… 

SP – Não, não. Na formação técnica os formadores são nossos. Estão cá, internamente, 

fixos. 

AB – Mas são técnicos da Renault que dão formação? 

SP – Não, só fazem formação e estão dedicados a essa actividade. Eu gostava muito é que 

eles não fossem sempre formadores. Eu penso que um formador geralmente infere de um 

defeito que é ficar muito distante da vida real. A formação é um lado irreal porque no fundo 

apresentam-se situações muito próximas do óptimo e na vida real não existe esse óptimo. A 

formação é tanto ou mais eficaz quando o formador consegue conhecer o lado real das 

coisas. A grande dificuldade é fazer a rotação das pessoas porque não de formador para 

outro sector – que é relativamente simples, mas de outro sector para formador porque a 

pessoa para ser formador tem que ter uma componente pedagógica que nem toda a gente 

tem. Eu não consigo pegar numa pessoa qualquer e dizer “pronto, agora tu vais ser 

formador” isso não é possível porque há pessoas que não são capazes e isso é que tem 

dificultado bastante porque aquilo que eu gostava era que um formador nunca estivesse aqui 

mais do que 3 anos. Devia estar aqui e ao fim de 3 anos ia fazer outras coisas, ia rodar com 

outras pessoas, para ter o lado real. Eles estão sempre num lado muito irreal. 

AB – E a formação dos formadores, sobre os novos produtos, por exemplo? 

SP – A formação dos formadores é sempre feita em França, incluindo os subcontratados. Se 

eu faço uma sub-contratação para a Comercial, a formação de formadores é feita em França, 

na tal Renault Academy. O novo produto é igual, vão a França, são formados e depois 

desmultiplicam. 

AB – Perguntava-lhe também sobre a desmultiplicação, se há algum plano que o 

IFA tenha para garantir a própria formação do Cotechs, por exemplo, que fazem a 

desmultiplicação. 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\10\ulsd060995_td_Apendice_10_Renault_7.doc 6

SP – Nós gostávamos muito que eles fizessem a desmultiplicação mas a verdade é que não 

ocorre essa desmultiplicação. Não ocorre porque, para já, há uma razão que é quando se 

começou os cotechs e os primeiros foram formados em 1990 – isto é o defeito de eu já ser 

velho e  velho na casa e estive muitos anos no após-venda e portanto conheço bem essa 

história – nessa altura era feito um programa de assessment a cotech em que nesse 

programa era avaliado não só os conhecimentos básicos que a pessoa tinha na área de 

mecânica, electricidade, etc., mas também era avaliado a capacidade que a pessoa tinha de 

comunicação, de transmitir conhecimentos, etc. isso fazia parte para a pessoa poder entrar 

no curso para cotech. A definição de cotech é a pessoa que detém o maior nível de 

conhecimento para poder tratar tudo o que era diagnóstico, complexo, e ao mesmo tempo, 

desmultiplicar a formação na rede. Tinha as duas funções. Mas com o tempo apercebemo-

nos de que quando aplicávamos esse assessment aplicado à letra, nós não tínhamos 

candidatos, não conseguíamos encontrar mecânicos e que soubessem de electricidade e que 

soubessem transmitir. Não conseguíamos. Concluíamos que não tínhamos. Essa conclusão 

foi em toda a Europa e abandonou-se esse assessment e abdicou-se que as pessoas 

soubessem transmitir, comunicar, etc. Isso dá como resultado um impedimento para eles 

conseguirem transmitir, o que nem sequer é cómodo porque eles no fundo, um cotech na 

rede, do ponto de vista hierárquico, ele é igual aos outros mecânicos, ele não tem um nível 

acima e estar a pedir a pessoas que não estão habituados e não faz parte da cultura deles 

transmitir a pessoas do mesmo nível, conhecimentos. É muito complicado. Eles próprios não 

se sentem bem, é muito complicado e eu compreendo que isso seja uma limitação. Tanto 

que isso nunca ocorreu. Houve casos pontuais em um ou outro sítio onde os chefes de 

oficina foram mais dinâmicos e dinamizaram… 

AB – Mas eu recentemente falei com alguns cotechs que me confirmaram que 

fazem isso habitualmente, foram dois, separadamente… 

SP – Sim, já lá vamos chegar a essa parte…e então era uma lacuna que nós sentiríamos 

porque a determinada altura, a leitura foi dizer, “bom nós formar cotechs…” – porque quem 

vem à formação de novos produtos são os cotechs, não vêm os outros, e estes senhores têm 

um bom nível de conhecimentos e os outros cada vez têm menos e, no fundo, quem repara 

carros, são todos. Começa aqui a haver um problema. Constatando este problema, o que é 

que França fez e nós fazemos desde há 2 anos sensivelmente? Foi preparar um kit, vamos 

chamar assim “Kit de Formação Relais” que no fundo é um kit onde nós fornecemos aos 

cotechs os elementos que eles têm para apresentar, em que já vem o slide feito, vem a 

sequência daquilo que eles têm que dizer, etc, etc. A partir daí passou a haver alguns casos 

mas é longe de ser generalizado, pela rede toda, em que temos 95 cotechs, se 10 fizerem 

isso, já não é mau, mesmo com esses kits que nós passámos a fornecer. Geralmente quem 

faz ou quem tem feito é o chefe de oficina que faz muitas vezes mas depois a transmissão de 

conhecimentos não é a mesma, mas nós gostávamos muito que isso ocorresse de uma 

forma generalizada mas estamos longe de o conseguir. 

AB – Por curiosidade, nota alguma diferença nas filiais e nos concessionários? 
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SP – Não, são realidades diferentes o que se prende com a dimensão. A RRG são 6 sítios e 

significa que tem uma grande dimensão uma vez que só o volume de vendas só da filial de 

Chelas e da Boavista os dois juntos, faz um volume de vendas que o mais próximo fica a 

metade. O número de efectivos é muito maior do que existe na restante rede. A organização 

que existe na RRG é mais musculada do que o que acontece nas restantes filiais. Na RRG nos 

RH, trabalham 3 pessoas, O Sepanas Cunha, agora a Sílvia e um outro rapaz que lá está que 

não sei como se chama. Habitualmente na rede, nas tais placas, essa função é feita por uma 

pessoa. Significa que estamos a falar de dimensões diferentes. A dimensão pode ser 

diferente mas o tipo de organização é o mesmo. O que pode variar é o tipo de dimensão. 

AB – É normal nos outros países haver IFA’s? 

SP – Neste momento, penso eu, na Europa toda há 3 países que têm uma organização como 

a nossa. Isto é, criaram centros de formação onde é agrupada toda a formação técnica e 

mecânica e que gere toda a formação. Somos nós, Espanha e um terceiro país é a Áustria e, 

peço desculpa, a Inglaterra também, aliás, o centro de formação de maiores dimensões. Nos 

outros países, a formação esteve até há 2 anos atrás nos RH de cada filial, de onde dependia 

a formação e de há 2 anos para cá depene da direcção de Após-Venda. Há três, somos nós, 

Espanha, Áustria e Inglaterra que temos centros de formação. 

AB – E depois acaba por haver esta articulação com a direcção de RH… 

SP – Sim, sim. Articulação do ponto de vista das questões relacionadas com a Formação, as 

convocatórias, o levantamento de necessidades, etc, etc. 

AB – Em relação às convocatórias, antes disso, o levantamento de necessidades - 

não me recordo se já vi esse documento, tem uma lista dos cursos aí definidos… 

SP – Sim, vou-lhe mostrar um exemplo… este foi o levantamento de 2009, há aqui uma 

primeira página para verificar se o rácio está correcto e eles dizem os cotechs que têm, todo 

o conjunto do seu efectivo para verificar o rácio, depois tem aqui a parte da formação de 

novos produtos e é-lhes referido que vai haver formação sobre novos produtos, embora nós 

não precisemos o detalhe de qual vai ser esse novo produto, uma vez que estamos a 

distância de mais de um ano e portanto não são comunicadas porque é confidencial para 

nós. Eles ficam a saber que vão existir um X nº de acções mas não s e identifica o produto 

nem a data. Depois, a tal formação por área porque para nós as formações estão associadas 

a um certo percurso de formação. Um mecânico de base deve ter este conjunto de formação 

associada, se não tiverem, têm que vir ser formados ou então a identificação do tal “Balanço 

de conhecimentos” que é feito em associação a cada um destes módulos e é a partir daí que 

nós vemos as lacunas que podem existir. Se ele tiver pessoas com esse tipo de necessidade, 

indica aqui o nome da pessoa e quais são os módulos que ele pretende que ele venha a 

realizar. Portanto, isto é para mecânicos técnicos, o percurso para eles está aqui indicado…, 

aqui para os tais cotechs…, pronto, o percurso é complementar de…, no fundo temos 3 
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níveis. Os níveis de base com este percurso, depois este que é complementar ao anterior e o 

cotech é complementar do anterior. Significa que ele aqui é uma pessoa inscrita para a 

formação cotech e este ano nas formações cotech este senhor vai ser convocado. Depois o 

cartech…, depois na rede, há os agentes e é o concessionário ou as placas que é responsável 

pelos agentes. Nós não nos relacionamos directamente com os agentes. Nós relacionamo-

nos com o concessionário e ele, por sua vez, relaciona-se com o agente. O agente é o que 

nós chamamos R2. Se ele tiver agentes com necessidades de formação, são identificados. 

Aqui para mecânicos técnicos, para cotechs…depois, aqui está a Reciclagem é o que sai dos 

tais levantamentos, é a pessoa que já era Cotech para quando nós fazemos o levantamento 

de conhecimentos, identificam-se carências. A pessoa vem depois fazer a acção de formação. 

A mesma coisa para Bate-chapas, depois toda a parte da formação não técnica, para chefes 

de oficina, de recepcionistas, a da Renault Minuto que são dois módulos. Isto depois é o 

balanço que sai  e os custos associados à formação. Se quiser um documento em branco, 

posso-lhe dar… 

AB – Os Cotechs e chefes entrevistados têm-me referido que antes de vir à 

formação ao IFA, fazem a formação a distância…uns farão outros não farão, eles 

próprios reconhecem que nem sempre o fazem. Não sei que percepção é que tem 

sobre isto… 

SP – Hoje existem dois sistemas. Um é o F2K em que no fundo chamava-se Formação 2000 

mas como não saiu no ano 2000 ficou com este nome. Tem um módulo que é feito à 

distância e as pessoas entram nesse módulo, fazem o módulo, no fim fazem um teste e se o 

teste tiver um resultado positivo, ficam dispensados e não necessitam de vir à formação 

presencial. Se tiverem um resultado negativo, eles têm que vir à formação presencial. Esse 

sistema, qual é o mal que tem? Como foi criado na altura, a utilização generalizada da 

Internet não era feita e então, nós enviamos um CD e eles fazem os módulos por via de CD, 

e nós não temos controlo nenhum sobre quem fez e não fez. São eles que nos comunicam 

que fizeram e tiveram bons resultados. Acontece nas formações que consideramos que são 

fundamentais, independentemente da resposta deles. Mas significa que a formação 

presencial é sempre um complemento do que foi feito na formação a distância. Neste 

momento existe um outro tipo de formação que é por exemplo, um novo produto. Tem 

formação a distância mas não é por via de CD. Essa formação já enviamos por um LMS por 

um sistema de gestão da formação em que ele por via desse LMS já sei quem é que acedeu, 

o que é que fez e que resultados é que teve. As coisas aí são mais precisas. Agora em Abril 

vamos fazer uma nova formação sobre o Renault Scénic. Essa formação obriga a que eles 

façam a formação a distância antes e quem não tenha feito essa formação, não vai ser aceite 

na formação presencial. Neste caso, a formação presencial é a parte prática da formação a 

distância que é a teórica. Nessa F2K, confirmo que na maior parte dos casos que quando cá 

chegam, não tinham feito nada. O que é que isso faz? Significa que aquilo que nós fazemos 

em 2 dias podíamos fazer em 1 e tornar a formação mais barata. O princípio do F2K é rever 

com eles tudo aquilo que eles deviam ter feito de trabalho de casa e não o fizeram. Acaba 

por não se atingir um objectivo que é reduzir o número de horas de formação presencial. 
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AB – Não sei se esta questão faz sentido mas tenho verificado que nomeadamente 

ao nível da oficina a Renault tem imensos procedimentos, suportes, manuais no 

âmbito da Qualidade e de acordo com os entrevistados, eles consideram-nos muito 

úteis porque permitem gerir melhor o tempo, serem melhores profissionais…até 

que ponto é que isso é depois integrado na formação? 

SP – É a 100% na parte técnica e na comercial não tem esses manuais tão detalhados mas 

tem os métodos na mesma por isso é que eu lhe disse há um bocado que por vezes a 

subcontratação de uma formação comercial a outra entidade tem esses problemas. A 

formação segue a par e passo o figurino que está definido para a organização oficinal. Na 

oficina está definido que uma operação deve ser feita em determinado tempo numa 

determinada sequência, essa operação se for executada na formação é feito exactamente 

cumprindo esse figurino. No caso do diagnóstico, se estava previsto fazê-lo em 15 minutos, 

por exemplo, o objectivo é que o formando quando começa a fazer o diagnóstico, no final da 

formação ele está apto para o fazer em 15 minutos. A lógica da formação respeita a 100% 

tudo o que está por trás. 

AB –  Sobre a avaliação e os resultados da formação, como é que obtém informação 

sobre a eficácia da formação? 

SP – São feitos dois níveis de avaliação. Globalmente. Do ponto de vista técnico, para a 

formação técnica há depois um terceiro nível. E os dois níveis quais são? É feito 

habitualmente em quase todas as formações um teste à entrada e outro à saída. À saída, é 

feito em todos. Na formação técnica faz-se sempre um balanço de conhecimentos entre o 

estado de chegada e o estado de saída e aí é um indicador sobre o que é que as pessoas 

apreenderam e depois é feito um teste, uma avaliação aos formandos, sobre o que é que 

eles opinam sobre a formação. Depois, na parte técnica, existe uma outra medida porque 

existe todos os meses inquéritos aos clientes sobre o estado da reparação. Este é um 

indicador que nos dá se eles têm conhecimentos adequados – é claro que poderá não ser só 

dos conhecimentos mas será um indicador forte. Mas se o estado da reparação for bom, 

sabemos que os conhecimentos são bons. Isso é seguido todos os meses pela Renault e nós 

também acompanhamos concessionário a concessionário. É um retorno final. Porque a 

verdadeira medida, não sei se alguém a sabe medir porque um dos grandes problemas da 

formação é de facto a gente conseguir medir a eficácia da formação. É que a formação por si 

só não existe. No fundo vai-se ligar ao equipamento e às ferramentas necessárias e portanto 

é o conjunto da formação, das ferramentas e do equipamento que vão dar o resultado final. 

E quando o resultado final não é atingido, muitas vezes não se sabe se foi por falta de 

equipamento, de conhecimento, ou se foi por falta dos métodos…é difícil identificar. Essa é 

uma questão interessante que muitas das vezes vem para cima da mesa quando discutimos 

com a rede a questão da formação que está sempre associada a uma questão de custo ou se 

quiser, de investimento e quando debatemos isso a questão é “então, o que é que eu ganho 

com a formação?” e a resposta a esta questão não é evidente. Não se consegue dizer “bom, 

se tiver formação vai resolver isto”. Só a formação não vai fazer nada disso. É um elemento. 
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Faz parte do todo mas não é o todo e a medida exacta, que eu conheça…por vezes é difícil 

argumentar uma necessidade de formação porque se uma pessoa tivesse esses indicadores, 

se eu pudesse dizer “se vier à formação vai vender mais 20%”, então, vender a formação 

era uma coisa muito simples. A grande dificuldade é fazer compreender às pessoas sem que 

a pessoa esteja a ver de imediato que há ali um ganho razoável. Eu costumo dizer que o 

ponto de partida e de chegada nunca é a formação. O ponto de partida é o recrutamento. Se 

eu tiver uma pessoa que não está adequada à função, eu posso fazer mil horas de formação 

que eu nunca vou alterar porque o feitio de ninguém é alterável. Se eu tiver uma pessoa 

numa função que não é adequada às suas características, eu posso-lhe fazer tudo o que 

quiser mas nunca vou alterar a pessoa. Nunca, nunca. Portanto, aí, a formação não faz nada. 

Se esse ponto de partida não estiver lá, … mas às vezes há pessoas que pensam ao 

contrário. 

AB – Uma última questão é sobre como é que antecipa o futuro da formação? Quais 

é que são as tendências para a formação do futuro? 

SP – Do meu ponto de vista, penso que a formação vai ter avanços e recuos é que a 

formação é um investimento caro e estará sempre na mira de como baixar custos. E aí tem 

riscos e das duas uma: ou não se faz formação ou parte-se para soluções de baixo custo e 

que são de alto risco. Hoje assistimos a isso. A formação a distância é a grande solução para 

grande parte das questões que se coloca na formação. Faz-se a distância, os custos baixam 

drasticamente, do ponto de vista económico é uma boa equação porque baixa, baixa, baixa, 

do ponto de vista teórico e no papel corresponde à necessidade porque se diz “ok, este 

programa é transmitido às pessoas da mesma maneira” e portanto, há neste momento, esta 

grande tendência. O resultado real da formação – embora tivéssemos dito que é muito difícil 

apalpar-se, aparece diferido no tempo. E geralmente é entre 3 a 4 anos. Se eu parar hoje a 

formação, durante 3 ou 4 anos não me acontece nada. Porque eu não tenho nesse período 

tecnologias novas, coisas novas que me façam impedir que eu faça a minha actividade. Mas 

daqui a 4 anos eu estou arrumado. Começa-se a perceber que o modelo que se está a usar 

não responde à necessidade e vai ter que se voltar atrás. Há um outro aspecto na formação 

profissional e a meu ver aí há uma riqueza que também não se consegue medir que é, a 

formação geralmente tem a grande virtude de juntar profissionais da mesma actividade e 

juntos, proporcionam a troca de informação que é altamente rica. 

AB – E que é referida por eles… 

SP – É um dos pontos mais ricos que eles encontram na formação, os momentos em que 

trocam informação, porque no fundo eles têm a mesma linguagem, os mesmos problemas, a 

mesma dificuldade, e conseguem transmitir de forma informal muito mais eficaz do que nós 

e anulando essa parte, essa lacuna vai aparecer. Portanto, a prazo, vai-se voltar a trás. É 

evidente que daqui para a frente há uma incógnita que é o que vai acontecer após a crise, as 

novas estruturas que vão acontecer, mas a tendência de hoje é muito claramente a 

formação a distância. Há dois modelos: um é o que nós seguimos que é de maior risco que 
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disponibilizamos a formação e seguimos “fez - não fez” ou o modelo da plataforma a 

distância em que no fundo acaba por se fazer a assistência a distância mas tem o problema 

dos meios que nem sempre é eficaz do ponto de vista pedagógico. Uma plataforma a 

distância supõe que eu veja a pessoa e que comunique com ela e nem sempre isso é 

possível. 

AB – Há alguma questão que eu não lhe tenha colocado e que veja importante 

referir? 

SP – Bem, podíamos ficar aqui horas a falar sobre formação… Eu penso que a formação não 

é a solução para nada. A formação faz parte de um conjunto de soluções e muitas vezes as 

pessoas mandam as pessoas à formação e esperam que a partir daí o problema esteja 

resolvido. E não está. As pessoas vêm, são-lhes administrados conhecimentos mas depois 

chegam ao local deles e não têm meios, não têm as ferramentas ou não têm as condições, 

ou o chefe não pensa nada assim, pensa de outra maneira e portanto, acaba por não 

funcionar. Muitas das vezes, a formação é vista como um fim em si mesma e não um meio e 

isso depois dá um desencanto. Para mim, este é um dos aspectos fundamentais e o outro 

aspecto é que ela tem que ser vista como um investimento. Nesse caso ela será rentável 

porque se eu pensar “eu vou investir na formação dos vendedores. Como é que eu vou 

ganhar isto? Ele tem que aumentar as vendas em tantos carros”. E se a pessoa fizer esse 

acompanhamento, consegue-se aperceber o que é necessário para vender, se não tem os 

meios, dar-lhos e se o mercado assim o permitir, aumentar as vendas. 

AB – E acha que isso acontece ou não? 

SP – Não porque raramente é vista como um investimento. A formação geralmente é vista 

como um custo, mesmo quando é um acto voluntário e dizem que querem formação para 

aquela pessoa. Se houvesse essa noção de investimento, alguém que investe, investe para 

ganhar. Eu depois de investir, vou perseguir para ver se ganhei e depois isso não é feito. Se 

fosse, o processo seria muito mais rico. 

AB – Muito obrigada. 


