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Codificação desta entrevista: PREN03 

PREN03 
Renault 
Destinatário da formação e formador de Telheiras – Fernando Farinha 
(Cotech) 
Entrevista: 19/12/08 das 10h15 às 10h40 
______________________________________________________________ 

AB – Como Cotech é, por um lado, participante e, por outro, formador nas acções de 
formação da Renault, na medida em que também faz a desmultiplicação da 
formação, não é assim? Começo por lhe perguntar a sua opinião sobre a formação 
que a Renault promove aos trabalhadores? 

FF – Eu acho que é boa. Não é por, é assim, no nosso caso, nós como cotechs, sempre que 
sai um produto novo, somos sempre chamados. Não sai nada sem a gente ir sempre lá 
antes. Não chega um carro à oficina ou não é vendido sem os cotechs terem formação. Pelo 
menos os cotechs que são logo os primeiros. Depois, quando já estamos todos formados - 
somos 4, damos, faz-se grupos de pessoas temos um CD de vídeo, vamos lá para cima para 
uma sala que eles têm de reuniões e passamos as informações aos colegas. E eles sempre a 
ver o vídeo. 

AB – Mas o Fernando tem formação, e os seus colegas cotechs, em primeiro lugar, 
recebe a formação. E quem é que dá essa formação? 

FF – São os formadores do IFA. É sempre no IFA. 

AB – Por ano, em média, quantas vezes é que vai lá receber formação? 

FF – Nós vamos lá mas é conforme o produto que sai. Este ano fui lá, salvo o erro, 2 vezes. 

AB – Para receber formação de… 

FF – Foi do Laguna GT e foi agora do Megane. E penso que, assim de memória… 

AB – E que tipo de formação é que lhe dão, nesse caso? 

FF – No Laguna GT, a gente já tinha a formação do laguna, só que o GT é aquele que tem as 
4 rodas direccionais. Nesse caso  foi só a parte das rodas traseiras serem direccionais. 

AB – E foi quanto tempo? 

FF – Foi um dia. 

AB – É uma formação teórica ou tem alguma parte prática… 

FF – É meio por meio. É teórica e é prática depois. 

AB – Pode detalhar, como é que foi essa formação? Foi em sala, para começar?... 

FF – Começamos em sala, ele mete o CD começa a explicar mais ou menos como é que as 
coisas funcionam e no caso do laguna GT depois viemos para a oficina, para o elevador de 
alinhar direcções, ligar a clip para fazer uns certos ajustes e basicamente era isso. Mas a 
ideia daquela formação era só o trem traseiro, ser direccional. Pronto, não havia mais nada. 

AB – E depois praticam… 
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FF – Sim, quer dizer, nesse caso não, são muitos porque estamos ali 7 ou 8 pessoas, é 
meter a máquina, ligar, uns fazem mais que outros, estamos na máquina, mas não tem 
assim grande interesse, nesse aspecto. 

AB – E as outras pessoas são as das filiais e dos agentes? 

FF – Aqui em Lisboa, vamos mais só das filiais. Agora do norte e do Sul, vêm sempre 
pessoas. No norte e no sul há 1 ou 2, salvo o erro. 

AB – Ainda em relação à formação que tem no IFA, é sempre para receber, 
unicamente, formação de produto… 

FF – É assim, quando não saem produtos novos, normalmente vamos lá uma vez ou duas 
para reciclagem, vá lá. Para relembrar, para ir relembrando, já fui a duas ou três dessas de 
reciclagem, por exemplo, de Electricidade II. 

AB – Mas aconteceu alguma vez o Fernando pedir ou é alguém que lhe diz “olha 
tens que ir”. 

FF – Dizem-me a mim que eu tenho que ir. Eu pedir, nunca pedi porque o cotech, 
antigamente era MQR (Mecânico Qualificado Renault). Dantes era MQR, agora é cotech, o 
que acontece é que a gente quando fazia essa formação, na filial e mesmo a própria Renault, 
quando sai um carro, somos mesmo obrigados a lá ir. Portanto, a gente não tem hipótese. 

AB – Sim, mas estávamos agora a falar das reciclagens… 

FF – Quando não saem produtos novos, muitas vezes, ligam para aqui para o Sr Realista ou 
para os RH – não sei como é que é a dizer que há um curso de ar condicionado ou de ABS, 
mas é uma reciclagem, não é? 

AB – E o que é que acha desses cursos? Faz sentido para si ou vá lá ouvir aquilo 
que já sabe… 

FF – Não, eu acho que faz porque a gente nem todos dias faz a mesma coisa e às vezes 
passa-se meses que a gente não faz e às vezes é bom para lembrar. Vai-se perdendo 
sempre … sei lá, um curso de ABS: se calhar aparece um carro com um problema desses 
passado um mês. A gente lembra-se mas depois temos que ir ler, e assim, se forem 
relembrando… 

AB – Não lhe perguntei, há quanto tempo é que está na Renault? 

FF –À volta de 20. 

AB – E há quantos anos é mecânico? 

FF – Mecânico ou MQR? Mecânico, mesmo? 

AB – As duas coisas… 

FF – Eu mecânico, comecei com 15 anos. Tenho 40. Com 20, 21 já era mecânico. 

AB – Mas na Renault qual foi o seu percurso? 

FF – Primeiro fui mecânico, depois tirei um curso que havia na altura que era ADM, era 
abaixo do MQR. Depois fui para MQR… 

AB – Foi o curso que lhe deu aceso à profissão de MQR? 
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FF – Não, isso era tudo feito também com testes psicotécnicos e foi depois disso que me 
chamaram para MQR. Foi há quase 10 anos. 

AB – E que habilitações é que tem? Da escola… 

FF – Tenho o 10º ano. 

AB – Tem que ir para as Novas Oportunidades…já ouviu falar? 

FF – Sim, sim. 

AB – Mas a Renault alguma vez lhe falou disso? 

FF – Não, nessa situação, não. 

AB – Falando ainda da formação que recebe, já falou da do IFA. Para além desta, 
que outra formação, e em que locais é que tem ido? Por exemplo, aqui nas 
instalações? 

FF – Aqui, acho que não recebi nenhuma. Fora, também não. 

AB – As únicas formações que tem tido é da área de produto e técnica? 

FF – Sim… 

AB – E da área comportamental…relacionamento com os colegas, comunicação, … 

FF – Não, nunca tive. 

AB – Então, desta formação que a Renault lhe disponibiliza, toda ela é relacionada 
com o seu trabalho. Acha que a formação é proactiva ou reactiva? 

FF – No meu caso, antes do produto sair, já eu lá fui. Mas, como somos muitos, é capaz de 
haver colegas que quando lá vão, já o produto saiu. Pelo menos há sempre um ou dois que 
lá vamos antes do carro sair… 

AB – Em relação às formações a que assiste alguma vez lhe pediram para fazer 
algum trabalho prévio, ou na Internet, pesquisar alguma coisa… 

FF – Dantes não, mas agora temos de fazer um teste antes de ir ao IFA. Dantes eles 
mandavam os cadernos para a gente ir já com uma ideia, para não chegarmos ali e começar 
tudo. Agora, temos que fazer o teste, normalmente a gente faz aqui (no escritório) ou lá em 
cima. 

AB – Porque fazem no computador. 

FF – Sim, porque depois aquilo é enviado para eles … 

AB – Por exemplo esta última que teve, do Megane, teve que fazer? 

FF – Sim, tive que fazer. 

AB – E depois da formação, pedem-lhe para fazer alguma coisa, algum teste, um 
questionário. Sobre a avaliação. Acha que a empresa tem interesse em saber se a 
formação foi útil, se foi eficaz, se está a aplicar os conhecimentos….como é que 
avaliam isso? … 
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FF – Isso, só eles é que podem dizer porque a nível de fazermos um teste depois de termos 
a formação… 

AB – E depois fazem algum teste de avaliação de conhecimentos? 

FF – Isto agora é feito assim: a gente faz aqui o teste e chegamos lá dão-nos um teste com 
duas folhas e no fim fazemos o mesmo teste. São eprgunrtas sobre o produto, antes e 
depois da formação, as mesmas perguntas. 

AB – E sente uma melhoria dos conhecimentos? 

FF – Sim, sim, eu penso que a forma que eles têm de nos avaliar é essa. 

AB – Fazem, por um lado, a avaliação do curso e outra é a avaliação dos 
conhecimentos. 

FF – Sim, essa fazemos logo, antes de começar o curso. Depois no fim, fazemos a outra 
parte que é igual. Há sempre uma evolução. 

AB – E eles informam-no dos resultados, ou não? 

FF – Não, os resultados ficam com eles. 

AB – Depois chega a aqui e tem que fazer a desmultiplicação… como é que funciona 
isso? 

FF – Nós temos um CD igual ao que eles lá nos dão, no IFA – quer dizer, não temos a 
habilidade deles para explicar, não é? Mas mediante o CD, a gente vai explicando. 

AB – E quem lhe dá o CD? 

FF – É o responsável e depois vamos lá para a sala de reuniões… 

AB – E a última vez que fez, quantas pessoas tinha em sala e quanto tempo durou? 

FF – 4 ou 5. Como a gente somos 4, eles dividem por grupos. Durou 1,5 ou 2 horas. 

AB – Isso é em sala e depois no posto de trabalho… 

FF – Depois no posto de trabalho é conforme vão precisando, a gente dá uma opinião até as 
pessoas encaixarem e depois já é mecânico. Toda a gente tem acesso à documentação e 
quando há mais dificuldades, quando é a primeira vez chamam a gente para dar uma 
ajuda…acabamos por trabalhar em conjunto, sim. 

AB – Além da formação, eu vejo aqui na oficina, aquele quadro com muita 
informação “ponto de encontro Qualidade”. Vocês olham para aquilo, não olham… 

FF – É assim: somos obrigados porque temos a reunião lá. Temos 2 reuniões: uma de 
manhã lá, para o chefe saber como é que estão a decorrer os trabalhos que temos em curso 
e a seguir ao almoço temos outra para eles saberem a evolução que é para dar informação 
aos recepcionistas sobre se os carros saem ou não, se há prioridades…normalmente, a gente 
nunca olha para aquilo porque ele explica…  

AB – Ele…? 

FF – O chefe de equipa, não é o Sr Realista. 

AB – Este ponto de encontro com a Qualidade é logo de manhã… 
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FF – Sim, é à volta de 10 minutos. 

AB – O que é que acha dessa reunião? Aprende alguma coisa? 

FF – Isto não é para aprender. É mais para organizar o trabalho. Nós às vezes temos 3 ou 4 
trabalhos na casa e o chefe às vezes dá-nos as prioridades… 

AB – E toda a vida foi assim na Renault? Sempre trabalhou assim? 

FF – Não, não. Aqui mas acho que agora está a ser em todo o lado, por causa do Per4. 
Desde que começou isto dos Per´s, agora já vai no 4.  Tem havido estas evoluções. Se 
calhar facilita, não é? Em vez de o chefe andar aí a falar com um a um, estamos ali todos… 

AB – E sente que a empresa tem interesse em partilhar as coisas com os 
trabalhadores? 

FF – Penso que sim, e aqui, pelo menos, penso que não há aquilo de “não falem ao pé deste” 
ou “não digam aquilo”. Acho que nos informam. 

AB – Como disse, as reuniões servem para organizar o trabalho. Mas, esta forma de 
trabalhar, acha que pode ser formativa também? Contribui para o seu 
desenvolvimento pessoal? 

FF – Acho que não. Isto ao fim e ao cabo, é só mais uma vantagem para o chefe porque é 
tudo relacionado  com o trabalho que estamos a fazer, mas a nível pessoal, acho que não, 
nem para mim, nem para ninguém. 

AB – Alguma vez pediu para assistir a alguma formação? 

FF – Não, acho que não. 

AB – Mas já lhe sugeriram? Quando vai… 

FF – Eu acho que as formações é uma mais-valia. Há sempre aqueles pormenores que a 
gente se esquece. 

AB – E porquê? 

FF – Se calhar foi por estar habituado a que me chamem sempre que sai alguma coisa. 

AB – E gostava de ter alguma formação como formador? 

FF – Às vezes dava jeito porque às vezes a gente fica assim um bocado, ao pé deles… 

AB – Mas costuma ter alguém de fora a assistir à formação? 

FF – Por vezes, o Sr Realista vai lá. Mas é assim, como é parte técnica, ele não se mete 
muito. Aquilo tem um plano, se calhar eu devia levar o dossier para casa…aquilo tem 
também um caderno que nos dão, no IFA e a gente conforme eles lá fazem, faço o mesmo. 
Explico o mais importante, pergunto se há dúvidas e depois a parte prática, é só quando 
aparecer um carro, não é? 

AB – E a preparação que tem antes de ir ao IFA, é através do e-learning? 

FF – Eu penso que sim, acho que é isso. Tem informação  e depois temos as perguntas com 
respostas com 4 hipóteses para respondermos. Eu acho que aquilo que está um bocado mal 
feito porque passa logo para o teste. Em papel se calhar íamos para casa e líamos. Aqui, tem 
o texto e depois passa logo para as perguntas e há muito pouco tempo. 
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AB – A Renault tem contribuído para o seu desenvolvimento? Sente-se crescer cá 
dentro? 

FF – Acho que sim. Foi um desenvolvimento muito grande. Hoje em dia o mecânico tem que 
estar muito associado à electrónica… 

AB – E hoje em dia? Acha que a empresa cuida dos seus trabalhadores e da sua 
evolução? 

FF – Penso que sim, mesmo para interesse deles. Quando sai o produto… 

AB – E sente-se responsável pelo trabalho que faz ou acha que os erros, as 
incidências, os problemas que há, acha que é um problema da empresa ou sente 
também o peso… 

FF – Sim, sinto porque a gente quando faz o trabalho, é para ficar bem à primeira. Ninguém 
gosta de fazer as coisas duas vezes e tenta fazer à primeira. Reparar um motor e depois vê-
lo a  trabalhar é um orgulho, não é? 

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

FF – Não, acho que não. A nível da formação, sempre que sai um produto precisamos de, 
somos obrigados a ir ao IFA. Acho que não. 

AB – Muito obrigada. 


