
C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\10\ulsd060995_td_Apendice_10_Renault_5.doc 1

Codificação desta entrevista: DREN05 

DREN05 

Renault 

Responsável Comercial – Paulo Soares 

Entrevista: 19/12/08 das 11h40 às 12h15 

______________________________________________________________ 

AB – Começo por lhe perguntar a sua opinião sobre a formação que a empresa 

disponibiliza aos trabalhadores. 

FF – Em termos globais acho que nós funcionamos bem, em termos da formação aos 

trabalhadores. Acho que os níveis de formação seja da própria marca seja da RRG, acho que 

tem um nível de formação muito bom. No entanto, neste momento, eu gosto de focar na 

área em que trabalho que é a área comercial, acho que existe um nicho de formação que 

não estamos a aproveitar muito bem. Aqui há uns anos havia uma formação forte na criação 

de vendedores – aquilo que chamávamos os vendedores juniores, e em que se fazia selecção 

– aliás a Renault Telheiras foi formada há 10 anos baseada numa equipa de vendas que 

nunca tinha vendido nada, que fez uma formação de cerca de um ano na área de vendas, 

eram 5 ou 6 júniores e foi na base dessa formação, na altura feita pelo IFA que os 

vendedores se promoveram, depois com o apoio de 2 ou 3 vendedores seniores. Neste 

momento, existe uma dificuldade porque também são formações um bocado caras e nesse 

caso, não devemos dissociar uma coisa da outra. Se calhar também não existe formação 

porque também não há pedidos. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Neste momento, 

há cerca de 1 ano, queríamos admitir vendedores jovens, tivemos que fazer entrevistas para 

apanhar 3 vendedores nós próprios fizemos aí umas explicações e é com base na informação 

que a RRG nos acompanha, com formações de produto que as pessoas depois vão evoluindo 

um pouco mas, por vezes, nota-se que falta qualquer coisa. 

AB – A seu cargo tem vendedores… 

FF – Tenho toda a área comercial. Tenho vendedores, tenho depois a parte da secretaria 

comercial do apoio a vendedores, e temos a preparação dos carros para entregas a clientes. 

Por isso, represento toda a área comercial. Na área de preparação fazem toda a recepção 

dos carros, ver se estão em condições, checkar os carros todos – nós temos o projecto AVES 

que é um documento que faz o seguimento do carro desde que vem do transportador até 

que é entregue ao cliente, para ver se todos os pontos estão verificados e para ver se o 

carro está em condições de entregar ao cliente. Digamos, são eles que fazem isso tudo. Se 

for necessário, vão pedir ajuda à oficina. Eles estão inseridos na área comercial e não na 

área do pós-venda.  

AB – Este ultimo ano, os seus colaboradores tiveram formação? Qual? 
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FF – Tiveram. Normalmente, os vendedores fazem a formação de produto. Essa formação é 

dada sempre pela Renault Portuguesa (RP). Quando é lançado um carro – nós tivemos, por 

exemplo, o lançamento do Megane, há 1,5 mês e foi feita uma formação a nível nacional em 

que todos os vendedores são convocados, o chefe de vendas, as pessoas vão lá, assistem a 

essa formação que é dada pela Renault Portuguesa e digamos que os habilita e dá 

conhecimentos sobre aquilo que são as coisas novas. E isto, a área comercial faz isso 

também. Essa formação não é aberta à secretaria comercial. Nós, internamente, a Sílvia 

Henriques fez também uma área no lançamento dos carros para toda a população da própria 

empresa tomar conhecimento sobre o carro e sobre aquilo que é o carro novo. Não faz 

sentido nós estarmos a lançar um carro novo e eu sei que directamente a uma secretária 

comercial não mexe no carro, mexe apenas nos aspectos documentais, mas acho que é 

importante para as próprias pessoas conhecerem. E nisso os RH têm feito um bom trabalho, 

precisamente para as pessoas que não estão directamente ligadas a essa formação. 

AB – E essa formação foi organizada pelos RH e quem deu a formação? 

FF – Não sei, porque como fui à da RP, não fui lá. Essa foi para as pessoas que não foram à 

RP.  

AB – Os vendedores têm formação de produto, e a técnica, não precisam? 

FF – Vamos lá a ver, precisar, precisamos sempre. Existe também uma situação “o posto de 

vendedor” – ainda agora a RP lançou uma ferramenta em termos de trabalho que é o”posto 

de vendedor”em que a própria gestora central, que é a principal ferramenta técnica que os 

vendedores utilizam, que é onde eles fazem as propostas, a apresentação do carro, em 

termos informáticos ao cliente e que, de vez em quando, não é uma formação mas digamos, 

a satisfação de um posto de trabalho que lhes dá informação e depois também se tiram 

pistas da própria evolução que podem dar ao próprio sistema… e são, não formação, mas 

mais um questionário sobre a forma como está a desenvolver os produtos e depois a partir 

daí é que se pode tirar as soluções para se melhorar. 

AB – E esse questionário vem de onde? 

FF – Vem da RP, vem directamente para cada comercial.  

AB – E dá-lhes pistas sobre… 

FF – A forma de trabalhar, do que é que está bom, mau, o que pode melhorar… 

AB – Mas é através de perguntas, numa primeira fase, ou orienta-os? 

FF – As duas coisas. Basicamente explica a forma daquilo tudo funcionar. Eles sabem 

trabalhar com o “posto de vendedor” e depois aquilo são questões sobre as funcionalidades 

do “posto de vendedor”. Se há necessidade de ter outras funcionalidades ou não e outras 
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aberturas informáticas ou por aquele sistema com outras situações informáticas…Isso vem 

informaticamente mas eu posso-lhe mostrar. 

AB – E depois a formação comercial, técnicas de venda, há alguma coisa sobre 

isso? 

FF – O que é que nós temos sobre isso? Para já, temos aquilo  a que eu e o Silveira – que é 

o responsável da Renault República, mas neste momento trabalhamos os dois muito em 

conjunto, que é pontualmente, acompanhar os vendedores, ver como é que as coisas 

funcionam e analisamos isso, nos quais permanentemente nas nossas conversas “faz assim, 

faz…”. E há as entrevistas anuais em que nós falamos do desempenho de cada um e em que 

colocamos sempre, no caso de as pessoas terem necessidade, seja eles próprios entenderem 

que há necessidade de fazerem formação, sejamos nós, trocamos opiniões e fica registado 

na entrevista que depois segue para os RH. Eu próprio esta semana estive numa formação 

de dois dias… 

AB – Já vamos falar da sua formação. Mas ainda em relação aos vendedores, diz 

que de vez em quando os acompanha, na perspectiva ver como fazem e como é que 

podem melhorar. Mas isso é discutido com eles? 

FF – É. É conversado. Basicamente tem a ver com os vendedores mais novos. Nós, 

normalmente, acompanhamos, estamos agora a desenvolver um projecto que é o Per4 v2 

que está no início e implica também algumas situações de observação das actividades de 

cada área e que implica também observarmos onde podemos melhorar, o que é que está 

bem. Este projecto da RP implica muito a observação no terreno e implica que estejamos 

sistematicamente a observar qualquer tipo de acção para chegarmos a consensos, de acordo 

com a forma como estão estabelecidos os trabalhos, se a pessoa está a fazer bem ou não, 

que pontos de progresso é que tem, para desenvolvermos tudo isso. 

AB – No fundo trata-se de uma metodologia e forma de organização do trabalho, 

não é? E acha que essas situações podem, também elas, ser por si, formativas? Isto 

partindo do princípio que nós aprendemos nos cursos mas, se calhar, não só nos 

cursos… 

FF – Na minha opinião, acho que essas formas são mais produtivas e porquê? Quando 

entramos em formação, é importante desenvolver os conhecimentos mas é importante é 

aplicá-lo e nessas situações de observação, nós observamos como é que o conhecimento 

está a ser aplicado. E conseguimos fazer observações sem grandes tempos ou preparações. 

Às vezes são observações de 10 ou 20 minutos e depois uma conversa de 5 minutos. Se 

tivermos a fazer isso de forma sistemática, acabamos por todos conseguir perceber como 

todos podemos melhorar e progredir com isso. Às vezes fazemos formações de muito tempo. 

Elas são boas para tomarmos conhecimento. Eu às vezes tenho dúvidas é se pomos esse 

conhecimento em prática.  
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AB – Já que falou em resultados da formação, questionava-o sobre isso: como é 

que sabe se a formação, na qual os seus colaboradores participaram, foi eficaz, isto 

é, se tem aplicação ao nível do posto de trabalho? A Renault questiona as chefias 

sobre isso? 

FF – A RRG, sim. Nós depois de termos formações externas – não as da RP, pelo menos, não 

nos tem chegado informação sobre a resposta dos postos de trabalho. Na RRG, sim, são 

enviados documentos a posteriori que nós analisamos sobre as prestações da pessoa que fez 

o curso. 

AB – E são questionários que lhe são colocados a si, como chefia, é isso? 

FF – Sim, nós preenchemos e devolvemos. 

AB – E os questionários vêm exclusivamente para a chefia directa ou também o 

próprio trabalhador responde se está a aplicar ou não? 

FF – Não, exclusivamente para a chefia, penso eu. 

AB – E esses questionários vêm da Renault? 

FF – Não, vêm da RRG. 

AB – Provavelmente, servirão para validar a eficácia da formação… 

FF – Penso muito também de acordo com o que nós fazemos agora no Per4 também, que é a 

observação in loco que fazemos. Isso acho que é muito importante porque permite-nos em 

pequenos pormenores fazer as grandes diferenças. Isso é que é importante. 

AB – E já agora, em relação às formações, nomeadamente as que assiste, há algum 

tipo de preparação prévia à acção? 

FF – Eu estou-me a lembrar das últimas. Normalmente as da Renault Portuguesa que têm, 

basicamente a ver sobre o produto, é-me enviado sempre um caderno sobre produto para 

nós tomarmos conhecimento. No meu caso específico, como estive no (…?) na 3ªf e na 4ªf 

houve também um trabalho prévio, com um documento que nós tínhamos que tomar 

conhecimento sobre que tipo de formação é que íamos ter e responder a um questionário 

para que as pessoas que nos iam dar a formação terem conhecimento do que eram as 

nossas expectativas e do que éramos nós, para prepararem a formação. 

AB – Nesse caso foi uma empresa externa… 

FF – Sim, uma empresa externa. 
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AB – E o que lhe pareceu? Parece-lhe que poderá ter aplicação no posto de 

trabalho? 

FF – Sim, sim, nesta comigo, sim. Inclusivamente já falei até com quem de direito. Acho que 

é muito útil nesta situação. 

AB – Pode detalhar um pouco? Foi na área comportamental… 

FF – Foi de 2 dias, na gestão de stress e na organização e gestão do tempo.  

AB – E era só para pessoas da Renault? 

FF – Neste caso foi uma formação organizada pela RP e que eu sei que foi das primeiras 

vezes que se tentou fazer uma formação conjunta entre a RRG e a RP, com uma empresa 

exterior. Estávamos lá 2 pessoas da RRG, 3 ou 4 da RP e também 1 do IFA. 

AB – Normalmente a RP não organiza a formação, não é? Não sabia que… 

FF – Eu sei que foi uma experiência que fizeram de juntar pessoas de vários quadrantes da 

Renault. 

AB – Pediu para participar ou foi-lhe sugerido? 

FF – Eu já tinha sugerido verbalmente esta situação mas, esta situação veio dos RH porque 

também eu já tinha sugerido e eu penso que eles já tinham conhecimento. 

AB – E já alguma vez sugeriu formação? Outras acções? E foi bem aceite? 

FF – Já. Nós nisso, acho que não temos razões de queixa, neste momento, estou a ter 

Francês e já tive o ano passado. Eu, pessoalmente, não me posso queixar. 

AB – A formação de Francês, também a pediu? 

FF – Foi porque pedi e mesmo em termos de chefia, aqui a RRG responde directamente a 

França, cada vez mais precisamos de ter conhecimento porque é a língua da nossa empresa, 

digamos assim. E todas as pessoas que já têm alguma responsabilidade andam nesta 

situação, quem não sabe. 

AB – E alguma vez algum elemento da sua equipa ou o próprio Paulo, participaram 

como formadores, a dar formação? 

FF – Nós aqui na Renault Telheiras temos as reuniões mensais que fazemos para toda a área 

comercial – por acaso, ultimamente, não tenho feito isso – que são as reuniões de PAC. São 

o Plano de Acção Comercial. Inicialmente nós fazemos reunião onde falamos desses planos, 

da Qualidade, reuniões alargadas a toda a equipa. E houve algumas situações no início do 
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ano em que eu fazia desafios aos próprios vendedores para eles próprios lançarem formação 

específica sobre produtos. Por exemplo, nos vendedores que vendem Meganes ou Clios, com 

os clientes temos que comparar e, no caso do Clio, com o Fiesta, o Polo, o Corsa, e então 

nessa altura eu dizia “este mês és tu que vais fazer uma formação sobre o Corsa”. O que é 

que ele teria de fazer? Teria que ir a um stand da Opel, pedia ajuda a uma colega, fazia uma 

apresentação em power-point e durante essa reunião era ele que fazia a apresentação do 

Corsa em que dizia os aspectos positivos e negativos do Corsa em relação ao nosso carro, e 

eles próprios é que davam formação aos colegas. As coisas correram bastante bem. 

AB – O objectivo era analisar a concorrência? 

FF – Era tudo. Acho que nisso soma-se tudo. Era analisar a concorrência, dar pistas, ele 

próprio fazer pesquisa e criava instintivamente um especialista desse carro. Mesmo que o 

colega não tenha assimilado, ele ficaria a ser visto como um especialista e se dividíssemos 

isso pelos vários colegas, criávamos cada vendedor num especialista, se fossem 7 

vendedores, teríamos 7 nichos de mercado. Além disso, é uma forma de eles se auto-

motivarem, das reuniões não serem de 1 ou 2 pessoas, com a participação deles torna-se 

uma reunião mais aberta, mais alegre e é uma forma de os próprios colegas nos darem um 

know-how maior.  

AB – E essa ideia partiu de si ou era uma instrução da Renault? 

FF – Não, não partiu da Renault. Foi uma ideia nossa. Não partiu de mim. Agora, com esta 

conversa, está-me a vir a ideia de voltar a fazer. 

AB – Se voltar a fazer e se me puder convidar para assistir… 

FF – Está bem.  

AB – Está a referir uma questão importante que é promover a auto-aprendizagem… 

FF – Cada vez é mais indispensável… 

AB – Recorda-se de algum outro exemplo em que depois de alguma formação 

tenham de fazer alguma reflexão, uma análise, um relatório, sobre aquilo que 

fizeram? 

FF – Em termos estruturais, não. Em termos documentais, não. Conversamos com eles, 

agora dizer que foi uma reflexão profunda de A a Z, não. É uma conversa que vamos tendo 

pelo caminho, quando vamos a um cliente, mas esse momento não sei se poderei considerar 

como formação. Agora, trocamos muitas impressões, tanto colocado por mim como por eles. 

AB – Acontece informalmente, como referiu. No seu caso, o que é que sente que 

tem contribuído a Renault para a sua formação. Profissionalmente e também em 
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termos pessoais, se é que considera enfim, que tem evoluído…o que é que 

contribui? É a formação, é a organização do trabalho? 

FF – Tudo. Acho que nós não conseguimos dissociar a evolução de uma pessoa no aspecto 

profissional ou pessoal. Todos eles são importantes e eu não lhe consigo focalizar aquele que 

me faz agora sentir como mais importante. Vou-lhe dar um exemplo que aconteceu comigo 

agora na 3ªf e 4ªf quando estive em formação. Perguntaram-me se a formação correspondia 

às minhas expectativas e eu disse que sim e disse que pelo tipo de formação, em termos de 

duração era um bocado exagerada e porque nós temos já algum conhecimento e estar ali 2 

dias fechado a falar de uma formação sobre gestão do tempo – aquela formação é uma boa 

formação mas, as coisas são simples, a questão é nós aprendermos a aplicá-las e ter aquilo 

interiorizado e fazer aquilo normal como respirar o nosso ar. Às vezes basta passar 3 ou 4 

slides e associamos à nossa realidade e às vezes isso é o suficiente. Eu dizia isso à Sílvia: ter 

uma formação de 2 dias fechados em sala, quem já tem alguma ideia mas tem de 

interiorizar, é que aprender é uma coisa e pôr em prática é outra. É importante aprendermos 

mas depois é o esquema de pormos em prática. Para mim, é aos poucos irmos tendo 

pequenos relances, uns meses depois, num documento, relembrar. Passados 3 meses, a 

mesma coisa. O essencial é a formação e depois é pô-lo em prática. 

AB – Acha que a formação que a Renault proporciona é meramente orientada para 

o trabalho ou também promove o desenvolvimento pessoal e social dos 

trabalhadores, das pessoas? 

FF – Na área das vendas, quando nós, como é comportamental, podemos chamar isso, 

digamos dos dois lados. Mas na formação de produto, estamos a falar de produto. Nas 

outras formações, acho que sim, é muito comportamental e aproveito para mim. 

AB – Por exemplo, o Francês. Porque é que está a aprender Francês? É para o seu 

trabalho? 

FF – Para o meu trabalho e aproveito para todo o resto, não é? Já consigo ir a França e pedir 

um bife com batatas fritas. Fazemos sempre aproveitamento disso, não é? Aqui há dias um 

colega foi também a uma formação de atendimento a clientes, como lidar com clientes mais 

agressivos, formas de trabalhar… 

AB – Foi promovida pela RRG ou pela RP? Onde decorreu? 

FF – Foi pela RRG. Posteriormente, aproveita essas situações. Tiramos sempre proveito e 

associado a isso, o nosso desenvolvimento pessoal. 

AB – Há alguma questão que eu não lhe tenha colocado? Entendemos formação não 

apenas os cursos, as situações muito estruturadas em sala. Há também muito o 

que é feito no posto de trabalho… 
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FF – Vamos lá por partes: eu acho que temos as coisas relativamente bem estruturadas 

nesse aspecto. Analisamos as dificuldades das pessoas nas entrevistas e porque, como em 

tudo, seja no que for, temos de ter a noção de que tudo isto é limitado (?). Mas em termos 

de formação as coisas têm corrido bem. Nós aqui fazemos também as próprias conversas, 

todos os dias começamos a actividade com uma reunião de vendas o que não é mais o que 

uma partilha das situações de cada um e isso em si próprio já é uma formação em que 

partilhamos as dificuldades e necessidades de cada um. Como não são reuniões um a um, 

isso já é uma formação, um exemplo que aconteceu àquele, tomamos soluções, partilhamos 

com todos e muitas vezes são outros colegas que dão a solução. 

AB – E acha que melhoram pelo facto de partilharem, de reflectirem, de 

aprenderem uns com os outros? 

FF – Eu acho que sim. As próprias pessoas vão partilhando e porque já têm aquele exemplo, 

percebem isso. Essas reuniões fazem melhorar o rendimento de cada um. 

AB – Muito obrigada. 


