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Codificação desta entrevista: FREN06 

FREN06 

Renault 

Responsável de Formação – Sílvia Henriques 

Entrevista: 17/02/09 das 16h25 às 17h05 

______________________________________________________________ 

AB – Como se estrutura e designa a área da Formação? Depende da DRH? 

SH – Designa-se área de Formação. Eu como responsável de Formação, estou integrada na 

direcção de recursos humanos, assim como todas as outras áreas que dependem 

directamente dos RH, estou a falar em remunerações, em avaliação de desempenho, são as 

várias áreas dos recursos humanos. 

AB – Existem duas grandes áreas nos RH, se bem me lembro: a formação e a outra 

área relacionada com os vencimentos… 

SH – Eu acho que nós não podemos dividir os RH em apenas duas áreas. A área da gestão 

de carreiras, que é uma área que nós apostamos muito, assim como a área da avaliação de 

desempenho. Depois existem as áreas mais técnicas como os salários, as remunerações 

variáveis e não variáveis, os prémios, de qualquer das formas, existem sempre várias áreas 

dos RH. 

AB – E qual é que é a estrutura central para a Formação? 

SH – Eu, é uma pessoa. 

AB – Como é que justifica isso, sendo a Renault uma empresa com as 6 filiais e 

trabalhadores… 

SH – Somos neste momento, 420 pessoas… 

AB –E há apenas uma pessoa porque provavelmente terão as coisas muito 

descentralizadas… 

SH – As coisas estão muito estruturadas… 

AB – E descentralizadas nas próprias unidades ou filiais? 

SH – Não tanto. Mas a partir do momento em que nós temos toda a formação técnica 

baseada no IFA e é o IFA que faz esse trabalho, essa é uma área que eu praticamente não 

me preocupo. Em Junho o IFA faz um levantamento de necessidades junto dos responsáveis 

da pós- venda e nessa altura estabelece um plano de formação, da formação técnica.  E 

depois é o próprio IFA que desencadeia todas as acções, a calendarização, os conteúdos 
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programáticos, eu aí praticamente, a única coisa eu faço é, fazer as convocatórias às 

pessoas, enviá-las às chefias, e depois fazer a avaliação da formação. Em relação à área 

técnica que se calhar é 80% ou 70% da formação, eu tenho um papel pouco interventivo. 

Logo a partir daí, a minha área de trabalho incide essencialmente sobre os outros 30% com 

a formação comportamental, a formação em línguas, a formação informática, todas as outras 

áreas de formação que não a formação técnica e a de novos produtos que podemos incluir 

aqui na formação técnica. Tudo isso é orientado e gerido pelo IFA. Eu fico com os outros 

30% o que, destinado a 420 colaboradores já é muito mais factível, mais pacífico. 

AB – Referiu que o IFA faz o levantamento directamente com os responsáveis de 

pós-venda…  

SH – Com a minha participação, com o meu apoio mas, os responsáveis de pós-venda têm 

um papel muito interventivo  nesta fase porque são eles que sabem exactamente o que é 

que um mecânico X, um mecânico Y precisa. Eles sabem exactamente quais são as 

necessidades. Quer que eu lhe mostre o plano de formação técnica para este ano? 

AB – Sim, eu ia pedir-lhe isso. Claro que tenho todo o interesse…Então as pessoas 

de pós-venda são as mais envolvidas na formação técnica. Depois existe a RRG que 

organiza a formação essencialmente recorrendo a empresas de fora… 

SH – Essencialmente, sim. Embora haja uma intenção neste ano de fazermos muito mais 

formação interna e estamos a preparar um pacote de formação nesse sentido. Para além 

disso, também apostamos na formação em e-learning. Isto também por causa dos custos 

porque há uma necessidade de reduzir custos ao nível da formação. A maior parte da 

formação continua a ser externa. 

AB – Tem, com certeza, como parte do seu trabalho, toda a organização da 

estatística. Pergunto-lhe se lhe chega a informação de todas as acções que são 

organizadas ao nível das filiais? Bem, eu conheço o caso de Telheiras onde vi 

organizarem acções aí… 

SH – Nessa formação específica, depois, o Realista enviou-me a lista de presenças das 

pessoas que estiveram envolvidas com uma breve síntese do programa. Não lhe vou dizer 

que me enviam a 100%. Há situações que não dão. Tudo depende das chefias. O Realista é 

uma pessoa que por norma nos informa de tudo. Por sistema as pessoas devem informar a 

responsável de todas as acções de formação interna que se façam. Muitas delas eu não 

tenho uma envolvência directa. São organizadas internamente mediante as circunstâncias, a 

oportunidade, e faz-se ali uma acção de formação. 

AB – Se calhar até acontece – pergunto-lhe – situações em que eles próprios não 

reconhecem essas situações como sendo de formação. O facto de ser no posto de 

trabalho… 
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SH – Exactamente. 

AB – E quando eles fazem a  desmultiplicação, essa informação chega-lhe cá? 

SH – Essa chega por pressão minha. Mas há outras – é como diz: por exemplo, há uma 

pessoa que se desloca da Renault Portuguesa da Sodicam – que é a empresa da Renault que 

se dedica aos produtos de pintura, as tintas, matérias primas que são utilizadas no pós-

venda. E muitas vezes a Sodicam vai às filiais dar alguma formação sobre uma nova 

ferramenta de pintura ou sobre uma nova matéria prima que está agora ser utilizada num 

novo carro. Muitas das vezes, eles próprios não assumem isso como uma acção de formação. 

E como tal, como não a entendem assim, acabam por não me dar conhecimento dela. Isso é 

frequente. Eu tento sempre sensibilizá-los para o facto de ser importante mas, às vezes, 

acontece. 

AB – Ainda a questão da estatística: depois como é que regista? Valoriza de igual 

forma a formação que é realizada no posto de trabalho e  toda ela mais informal, e 

a formação em sala com um formador de fora? 

SH – Em termos de horas de formação, valorizo de igual forma. Depois, a única distinção 

que há é pelo tipo de formação. 

AB – Faz essa distinção? 

SH – Faço. É a formação on-the-job, há vários tipos de formação: a formação técnica, a 

formação de novos produtos – eu depois posso-lhe mostrar o mapa, e pelo tipo de formação, 

essa distinção. Portanto, toda a formação on-the-job que é feita, vem discriminada aí. 

AB –E depois reporta essa estatística à empresa? 

SH – Mensalmente.  

AB – A França, ou é cá… 

SH – Aquilo que é feito é: existe mensalmente um tableau de bord dos Recursos Humanos. O 

tableau de bord para além de registar o nº de efectivos, o de acidentes de trabalho – 

portanto, é um caderno mensal com todos os indicadores de RH -  de uma forma geral: 

absentismo, acidentes de trabalho, actividades, e um desses indicadores é exactamente a 

formação. O que é que aparece aí? O nº de horas de formação por tipo de formação, o custo 

dessa formação, as áreas que foram formadas, se é a área da pós-venda, se é a área 

comercial - quais os departamentos que tiveram formação, e depois a avaliação da eficácia 

da formação. Uma pequena estatística acerca daquilo que é feito sobre a eficácia da 

formação. É divulgado por mail  mensalmente para todos os responsáveis de actividade. Os 

directores e responsáveis de actividades. Cada filial recebe o seu tableau de bord dos RH. 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\10\ulsd060995_td_Apendice_10_Renault_6.doc 4

AB – Mas, para perceber o nível de autonomia que existe, pergunto-lhe se essa 

informação vai igualmente para a Renault? 

SH – Não, é interno. Refere-se à Renault Portugal? 

AB – … RP ou se calhar tem depois de reportar à Renault em França… 

SH – Não, não. Existe a Renault França que inclui depois várias direcções que se subdividem 

e uma delas é a RRG, depois há as sedes em cada país, há a RCI, tudo em França e depois a 

RRG tem uma RRG em cada país e aí tem também um importador. No nosso caso é a 

Renault Portugal. Em Portugal, existe a RRG, a Renault Portuguesa, e a RCI. E depois ainda 

existe a parte industrial que é em Cacia. Mas são  3 empresas distintas e cada uma delas 

reporta a França. A RRG e a Renault Portuguesa têm ligações estreitas ao nível comercial, 

não tanto ao nível dos RH, portanto, todo o nosso feed-back é feito à RRG de França, que 

centraliza todas as RRG do Mundo, basicamente da Europa, onde elas têm mais peso. Aquilo 

que nós fazemos em termos de plano de formação é no início do ano, a informação tem que 

ser enviada para França. A formação tem que ser enviada para França. Os reportings 

mensais, não os enviamos. É um seguimento que é feito a nível nacional. 

AB – Quando faz o plano de formação - que é anual – o que é que considera? Ele 

faz-se em base a quê? 

SH – O plano de formação é construído essencialmente baseado em 3 pontos de recolha: 

Um: o levantamento de necessidades de formação técnica que é feito em Junho, pelo IFA 

junto dos responsáveis da pós-venda e esse é o primeiro levantamento, feito em Junho do 

ano anterior. Essa é uma forma de levantamento. Depois temos as entrevistas individuais –a 

avaliação de desempenho – em que há um campo que é dedicado às necessidades de 

formação. Depois - é esse o trabalho que eu estou actualmente a fazer e depois é visto 

entrevista a entrevista, todas as necessidades de formação de cada colaborador. 

AB – Que são por eles referidas… 

SH – Pelos próprios ou pela chefia. Há o campo da chefia e há o campo deles. Porque é 

depois validado ou não pela chefia. “Eu quero formação em francês” e a chefia logo na altura 

valida ou não essa necessidade de formação. Quando chega aqui, já está filtrado pela própria 

chefia. E depois há o Comité de Carreiras, a gestão das carreiras em que aí também é uma 

forma de levantamento de necessidades, porque tendo por base o desenho das carreiras dos 

colaboradores, existe alguma formação em que nós temos que apostar para fazer evoluir as 

competências dos colaboradores. São estes os 3 pontos do levantamento de necessidades. 

AB – E normalmente existe já uma lista de cursos, uma oferta… 

SH – Uma carteira. 
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AB – E vai mudando, ou mantém-se… 

SH – Vai, vai mudando. Aliás eu estou aqui há um ano e ainda não estou há tempo suficiente 

para ter uma carteira consolidada. Existem fornecedores preferenciais. Portanto, há pessoas 

– como o Francês, nós optamos sempre pela Alliance Française – achamos que é a entidade 

que dá mais garantias em termos de recursos de Francês. É com eles que trabalhamos. 

Existem alguns cursos que nós já conhecemos e quando há necessidade é a eles que 

recorremos mas eu gosto sempre de quando estamos a falar de formações intra-empresas 

de constituir um caderno de encargos e pedir várias propostas porque as coisas estão 

sempre em mudança. Ou é o ambiente da própria empresa que muda, tem que haver 

sempre uma adaptação do curso à própria necessidade e como tal a carteira de formações é 

importante mas não nos podemos nunca cingir-nos apenas a elas. Há que haver sempre um 

trabalho e análise e de diagnóstico daquilo que existe no mercado. 

AB – Voltando agora ao que deveria ter-lhe perguntado no início, como é que 

definiria a política de formação da Renault? Que orientações é que também tem e 

se vê a política de formação mais reactiva ou mais proactiva… 

SH – Eu acho que a formação na Renault é algo que é visto como fundamental. Em França, 

então, a formação dos colaboradores é essencial, é constante, é permanente, 

nomeadamente, a formação técnica. A Renault dá muita importância à formação técnica. 

Porque, se nós queremos qualidade e satisfação do cliente, é fundamental que as pessoas 

saibam o que é que estão a fazer. Hoje em dia um cliente quando vem com um problema na 

sua viatura, é importante que o mecânico, ou seja o cotech, tenha conhecimentos e 

competências para de imediato, ou quase imediato, fazer um diagnóstico à viatura. 

Obviamente que também há situações complicadas e por isso existem ferramentas 

informáticas que permitem ajudar o cotech a detectar anomalias mas é fundamental que as 

pessoas estejam bem preparadas e daí tanta formação técnica que nós damos às pessoas. 

AB –E o público-alvo? O que refere é o que se encontra em todas as empresas e é 

normal que as empresas queiram ter os trabalhadores que se relacionam com o 

âmbito directo do negócio, bem formados, neste caso, os mecânicos. Mas, e os 

outros colectivos? Há os administrativos… 

SH – Há os administrativos, há as chefias, há os quadros superiores. Existe alguma 

necessidade actualmente de apostar em formação comportamental. E esse também é um 

eixo estratégico, para além da formação técnica, é a formação, nomeadamente, em 

liderança para os quadros superiores. É visto como algo que nós temos que investir e temos 

que nos desenvolver. Não basta a formação técnica que é dada aos colaboradores que estão 

no terreno a trabalhar nas viaturas, como também é fundamental a formação de topo, para 

que possam liderar e possam levar a equipa e possam saber tomar conta das equipas que 

têm a seu cargo. Não sei se é essa a pergunta… 
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AB – Sim, sim. Portanto, não é uma formação apenas orientada para a tarefa e a 

parte técnica mas há também um enfoque nas chefias e na parte comportamental. 

Eu pergunto sempre aos entrevistados se acham que a formação que a empresa 

lhes tem proporcionado, contribui, de alguma forma, para o seu desenvolvimento 

pessoal. Se contribui apenas para serem melhores mecânicos ou se eles sentem 

que contribui para o desenvolvimento como pessoas e na relação com os outros. 

Acha que há alguma formação que contribua para esse desenvolvimento pessoal? 

SH – A maior parte da formação é técnica, de qualquer das formas, para os quadros 

superiores, existe alguma preocupação com uma formação comportamental e que os faça 

desenvolver enquanto pessoas não tanto pelas competências técnicas mas ao nível das 

competências comportamentais. Mas é muito vocacionada para chefias e quadros superiores. 

AB – Perguntava-lhe também se a perspectiva da Renault é considerar como 

formação apenas as situações formais, digamos, ou se considera que há outras 

formas, nomeadamente de organização do trabalho que podem por si ser 

formativas. Ou seja, por vezes há dinâmicas nas equipas que podem contribuir para 

a formação das pessoas… 

SH – Nós não a consideramos como tal. Não a consideramos como formação. Há muitas 

dinâmicas dessas, muitos projectos internos que têm que ser desenvolvidos e melhorados e 

a Renault é exímia em apresentar novos projectos em que as pessoas têm que se envolver, 

têm que participar, têm que mudar comportamentos, têm que mudar formas e trabalhar, 

nós isso não vemos como formação. Seria muito difícil para nós quantificar porque muitas 

das vezes isso são projectos que duram, têm alguma duração no tempo, a aplicação é longa 

e seria muito complicado para nós. Até porque nós estamos todos longe uns dos outros e 

seria complicado avaliar. 

AB – Ainda em relação ao público-alvo, uma das características da Renault é a 

desmultiplicação feita pelos cotechs. Qual é o investimento da empresa na 

formação destes técnicos como formadores? 

SH – O IFA tem um curso que lhe chamam o relais-coech que é um curso basicamente de 

preparação e que lhes dá algumas dicas e ferramentas que lhes permite melhorar um 

bocadinho a sua performance em público. Não é nada para formadores, é uma coisa muito 

simples, mais básica mas que lhes permite dinamizar uma acção de formação, a colocação 

da voz, a colocação de perguntas, abordam algumas técnicas da formação de formadores. 

AB – Perguntava-lhe ainda em relação à avaliação da eficácia, quais é que são os 

momentos, os instrumentos… 

SH – Há a avaliação a quente que se faz no fim da acção de formação. E depois há a 

avaliação da eficácia que é feita 120 dias após a formação e que é feita à chefia. Faz-se um 

pequeno questionário à chefia, para tentar perceber se houve ou não evolução, se aquela 
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formação foi suficiente ou se o colaborador ainda não conseguiu desenvolver as 

competências necessárias, se ainda precisa de desenvolver mais alguma coisa, é 

basicamente isso. 

AB – Uma última pergunta é as perspectivas futuras quanto à formação, ou as 

tendências para a formação do futuro. 

SH – A formação do futuro, aquilo que eu percebo e daquilo que eu tenho vindo a perceber 

do que são as orientações estratégicas por parte da Renault, o futuro vai passar muito pelo 

e-learning. As pessoas não têm hábitos de estudo ao computador e há um longo caminho a 

percorrer até que nós tenhamos algum sucesso com as formações e-learning. Neste 

momento, os resultados que eu tenho da formação em e-learning são muito fracos. Mas vai 

haver uma altura em equ as pessoas não vão ter outra hipótese e as pessoas vão ter que 

aprender através do computador. 

AB – E isso já acontece - que é até interessante, eles antes de irem à formação ao 

IFA, têm que ter visto o curso em e-learning… 

SH – Exactamente, que neste momento, a maior parte das vezes, não o fazem. Estamos 

numa fase experimental e de adaptação e que as pessoas se vão habituando a esta 

ferramenta mas cada vez mais a formação em sala vai ser menos e o e-learning vai ser 

mais. Enquanto neste momento existe 2 horas de e-learning e 2 dias de formação em sala, 

se calhar, daqui a 2 anos, vai haver 1 dia deformação e-learning e 1 dia de formação em 

sala. 

AB – Muito obrigada. 


