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Codificação desta entrevista: DREN02  

DREN02 
Renault 
Director da Filial de Telheiras – Eduardo Concha 
Entrevista: 16/12/08 das 9h40 às 10h30 
______________________________________________________________ 

AB – Começava por lhe perguntar, como director desta filial, como é que vê a 
política de formação da Renault, em traços gerais. Se considera que é uma política 
reactiva, proactiva, e depois ainda, perguntar-lhe em relação ao público-alvo da 
formação, se há algum grupo preferencial, enfim, um pouco a sua visão geral. 

EC– A política de formação é, efectivamente, algo que é muito valorizado nesta nossa 
organização. Ela assenta, como lhe disse, é abrangente, , e assenta em três grandes acções:  

Preparado que está o ano seguinte, são identificadas as características ou as competências 
de cada colaborador e para fazer face e para vencer aquilo que é delineado com o objectivo 
do ano seguinte, há a necessidade de identificar algumas acções de formação de forma a que 
viabilize com mais facilidade o atingir desses objectivos por parte daquele colaborador. Este 
é um primeiro grande momento.  

Um segundo grande momento que dá origem a todo o nosso plano de formação é um 
inquérito de compromisso do pessoal que visa dois grandes aspectos: o compromisso do 
pessoal para o atingir dos objectivos e o seu empenhamento para com as políticas da 
empresa, e, paralelamente a isso, pretende valorizar o management, e com base nos 
resultados que todos os colaboradores nos transmitem, existem também eixos a melhorar 
que são depois trabalhados pela DRH, são apresentados depois a cada um dos directores e 
são delineados planos de acção que têm em vista também a melhoria desses resultados. Por 
exemplo, este ano, acabámos de ter uma formação de liderança e coaching que visava um 
aspecto menos positivo que foi identificado nesse inquérito onde foram verificadas algumas 
lacunas ao nível da comunicação e da qualidade do management essencialmente ao nível das 
chefias directas, portanto, a comunicação funcionava da direcção para os responsáveis de 
actividade, dos responsáveis de actividade para as chefias directas já havia ali um pequeno 
bloqueio e das chefias directas para os produtivos, por assim dizer, havia lacunas. Nesse 
contexto, foi feita uma acção de formação, como lhe disse, de liderança e coaching, por 
todas as chefias, desde as chefias directas até aos directores.  

O terceiro grande momento, tem a ver com um Comité de Carreiras que é realizado todos os 
anos onde todos os directores e todos os responsáveis de actividade identificam colaborador 
a colaborador, fazem relevar os colaboradores que têm potencial em termos de carreira feito 
uma avaliação das suas competências e face ao nível de progressão que eles podem ter – 
ele, por exemplo, para ser chefe de oficina, o que é que necessita de ter. Isto é uma gestão 
previsional, para quê? Amanhã sai um responsável de actividade, sai um chefe de equipa e a 
nossa organização, numa política que nós designamos de auto-bus, de imediato, tem alguém 
para substituir a pessoa internamente. Isso é valorizador até para o conjunto dos 
colaboradores porque vêem que têm a oportunidade de ascender na carreira em vez de 
existir um processo de recrutamento. Obviamente que, há um determinado tipo de situações 
onde não temos ninguém identificado para essa função mas, eu sou um exemplo daquilo que 
acabo de transmitir. Eu era chefe de vendas numa filial, houve uma reorganização a nível de 
directores na nossa organização e saiu um director, o director que trabalhava comigo foi 
substituir essa pessoa e eu ascendi ao lugar porque já estava identificado nesse comité de 
carreiras e tive formação para isso. Portanto, é algo a valorizar. 

AB – Pode dizer-se que a progressão na carreira é cultural? 

EC– Exactamente. 

AB – Ainda em relação ao que disse, referiu estes 3 momentos que servem para 
identificar a formação a realizar. Mas, pergunto-lhe se existem outros inputs que 
depois servem para a formação, como dados de clientes, de vendas, ou outros. 
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EC– Claro. Vamos lá a ver, depois há o carácter operacional, como disse, aspectos do dia-a-
dia que nós valorizamos e que nós analisamos, eu também posso dizer que quase 
diariamente – um dos nossos principais eixos neste momento é a satisfação total dos nossos 
clientes e, com base nisso, nós somos avaliados todos os meses em matéria de satisfação de 
clientes, por uma empresa externa que avalia e tem uma base de dados que é fornecida pela 
própria Renault Portugal (RP) em que são inquiridos clientes que nos visitaram na oficina ou 
clientes que adquiriram viaturas novas e todos os meses existem questões às quais somos 
avaliados. O nosso grande objectivo é sermos em tudo superiores ao resultado da rede de 
concessionários e quando assim não é, nos nossos comités de Qualidade nós identificamos 
também as nossas carências e porque aí há também muitas questões relacionadas com o 
desempenho individual, essencialmente de quem está no front-office, nessa base, 
analisamos as nossas carências e também pontualmente, fazemos uma previsão de 
formação de forma a fazer suprir essas carências.  

No dia-a-dia obviamente que também, até por via do construtor e por via da evolução 
tecnológica dos nossos produtos, os nossos mecânicos são frequentemente solicitados para 
acções de formação d e forma a poderem reparar convenientemente os carros que vêm à 
nossa oficina. Há, diria, um conjunto muito abrangente de análise e de acções concretas 
tendo em vista a elaboração de acções de formação. 

AB – Há pouco referiu também a questão dos Comités. Não sei se pode descrever 
um pouco…imagino que sejam um momento também de reflexão, de… 

EC– São, são, portanto, nós designamos de comités as reuniões onde estão presentes os 
diferentes responsáveis de actividade muitas vezes também dos próprios conselheiros de 
serviço, portanto, os recepcionistas da oficina, dado que como lhe digo, nós, é cultural haver 
uma comunicação em cascata de determinados tipos de indicadores que para nós são 
fundamentais. Falo essencialmente do volume: de vendas, de viaturas, de horas ou de 
peças, falo de rentabilidade, é um eixo fundamental porque todas as actividades nós 
pretendemos que elas sejam rentáveis e os indicadores de satisfação de cliente. Nos comités 
são analisados estes diferentes indicadores, cada responsável ou cada actor pronuncia-se 
sobre aquilo que foram os resultados, ou as principais razões que levaram aqueles 
resultados, sejam eles positivos, sejam eles negativos e analisamos em conjunto e toda a 
gente pode sugerir acções que visem a melhoria dos diferentes indicadores. Eu diria que há 
um envolvimento muito interessante desde o director ao conselheiro de serviço que depois, o 
resultado destas acções, destas reuniões, etc, são passados para a população produtiva e 
para os vendedores também através dos nossos diferentes pontos de encontro de Qualidade. 
Nós diariamente temos uma politica de informação muito acentuada, nas vendas existe uma 
reunião de vendas diária onde são passadas as principais mensagens ou eixos que são 
necessários para fazer valer as nossas realizações em termos d e volume e na oficina, todos 
os dias há uma reunião entre o responsável de serviços técnicos com os responsáveis de 
actividade e os conselheiros de serviço, que nós designamos “1/4 de hora cliente” onde são 
analisados os problemas do dia e problemas da véspera e também de alguma forma, fazer 
uma gestão previsional do dia seguinte, ou por atrasos de reparação, ou por falta de uma 
peça, etc, etc. Portanto, nestas reuniões, são enunciadas todas as acções que são decididas 
nos comités de direcção, de gestão de Qualidade, de crédito, etc. 

AB – Muito bem. Duas questões em relação ao que disse: a primeira era se 
realmente todas estas reuniões e passagem de comunicação que referiu se é 
exclusivo aqui desta filial ou se é uma definição a partir da casa-mãe, se é assim 
que funciona em toda a Renault…e já vamos à segunda questão. 

EC– Há efectivamente determinado tipo de reuniões que são transversais. Primeiramente 
temos que distinguir aqui duas coisas: a Renault em Portugal tem duas realidades: uma 
realidade que são as filiais, da marca, que é o nosso caso, e uma realidade de 
concessionários privados. Há determinado tipo de reuniões que são preconizadas pela 
própria Renault, enquanto construtor mas que são de aplicação ou não, consoante, o patrão, 
Nós, como filial somos a vitrina da rede em Portugal e, obviamente, realizamos o que é 
preconizado pelo construtor. Nesse âmbito, existem reuniões que são, quase diria, de 
carácter obrigatório. Uma reunião de vendas é de carácter obrigatório, um comité, uma 
reunião de direcção, toda a gente tem que ter para se analisarem resultados e para se fazer 
analisar a gestão da organização, é preconizado também este ¼ de hora cliente que há 
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pouco referi, tendo em vista analisar disfuncionamentos, insatisfações de clientes e 
estabelecer planos de acção que visem evitar reincidências sobre essa matéria, no entanto, 
eu estou aqui como disse há 6 meses e há determinado tipo de reuniões que se realizam e 
que nãos e realizavam na antiga filial onde eu estava, nomeadamente, Comités de Crédito, 
onde são analisadas as contas cliente e se tomam acções tendo em vista receber mais rápido 
e minimizar disfuncionamentos de facturação, etc., o Comité de gestão, aqui, é alargado até 
aos conselheiros de serviço de forma a que haja uma cultura de serviço a todos os níveis, 
como lhe disse, desde o director até ao produtivo, de forma a que como eu costumo dizer, 
toda a gente reme para o mesmo lado, porque muitas vezes,  se assim não for, a população 
produtiva tem sempre ideia de que 2eu trabalho sempre muito e se não há resultados e não 
sei porquê” portanto o que se pretende é efectivamente, criar uma cultura de empresa em 
que toda a gente tem o mesmo nível de informação, de forma a envolver todos os 
colaboradores nesses planos de acção. 

AB – A segunda questão era precisamente sobre os planos de acção e as medidas 
de melhoria que podem, ou não, passar por formação, não é assim? 

EC– Podem ou não passar por formação. Como lhe disse, dei-lhe há pouco um exemplo, 
outros existem, nomeadamente, hoje está o meu chefe de vendas em formação, sobre 
organização e gestão do tempo porque foi um eixo que foi identificado na entrevista dele do 
ano passado que ele carecia de melhorar. Nesse contexto, foi definido no plano de formação 
para 2008, para o Paulo Soares, uma acção de formação em gestão do tempo. Está neste 
momento a ser alvo dessa acção. Foi com base na entrevista mas, outras há em que são 
com base nos comités onde são identificados colaboradores que por este ou por aquele 
motivo, não estão a render dentro daquilo que é o potencial deles, identificam-se as causas e  
muitas vezes existem necessidades de formação para desenvolver o colaborador. 

AB – Ainda duas questões em relação ao que disse, que é o seguinte: considera que 
todas estas práticas de reuniões, comunicação e envolvência dos colaboradores, 
têm algum carácter formativo?  

EC– Claro que sim, nós somos uma organização virada para a obtenção de resultados e 
como lhe disse há pouco, esta nossa política de envolvimento dos colaboradores, pode ser 
considerada uma acção d e formação porque em outras organizações, isso não acontece. 
Aquilo qeu se ganha com este tipo de management é efectivamente o envolvimento de todas 
as pessoas de forma a todos saberem quais são os eixos que todos temos de dominar de 
forma a obter resultados. Nesta filial, o próprio mecânico tem interesse em saber quantas 
horas vendeu, quantas lhe faltam, para atingir o seu objectivo mensal em termos de venda 
de horas, em termos de qualidade de trabalho, etc e isto existe nesta filial e não existe 
noutras. Penso que este é um bom exemplo daquilo que é uma boa formação em termos 
mentais e de compromisso de cada colaborador para com a sua entidade patronal. 

AB – E em relação às acções de formação que os trabalhadores frequentam, como é 
que tem a garantia de que elas produzem resultados práticos ao nível do trabalho e 
também ao nível da organização? Tem provas disso? 

EC– Sim, portanto, todas as nossas acções de formação são validadas em primeira instância, 
pelo próprio colaborador que preenche um questionário sobre aquilo que ele pensa sobre a 
acção em que esteve presente. Paralelamente a isso, há à posteriori um seguimento por 
parte de cada responsável de actividade e a própria DRH faz chegar a cada responsável de 
actividade, um questionário onde pretende que seja transcrita a evolução que o colaborador 
teve face à formação de que foi alvo. E é sempre uma oportunidade do responsável de 
actividade dar a sua opinião sobre a eficácia da acção de formação de que o colaborador foi 
alvo. 

AB – Perguntava-lhe também se as acções de formação que a Renault promove - 
para além das que visam a antecipação e a resolução de problemas, e nesse 
sentido são estratégicas para a organização, incluem acções que contribuam para o 
desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores? 
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EC– Sem dúvida. Existe uma grande transversalidade em todas as acções de formação, 
algumas são de carácter operacional, como se repara, como se substitui uma peça, em 
termos de tecnologia, a evolução tecnológica das viaturas, enfim, acções de formação que 
dizem respeito a técnicas de vendas, também nas vendas existem diferentes acções de 
formação sobre as técnicas de venda, ao nível de determinado tipo de ferramentas que são 
utilizadas no dia-a-dia, por exemplo, a Renault instituiu o posto de vendedor que é uma 
aplicação informática que serve para as equipas de vendas acompanharem a venda de A a Z, 
onde podem mostrar as cores do carro, os interiores, as cascatas de equipamento, enfim, 
para isso também, toda a gente foi formada, como digo é uma formação de carácter mais 
operacional, e depois existem muitas acções de formação também para o desenvolvimento 
dos próprios colaboradores e como eu costumo dizer, fazer a tal gestão previsional em 
termos futuros: na área comportamental, na área, sei lá, quando se identifica um 
colaborador, ou um chefe de serviços que tem perfil para vir a ser director de uma filial mas 
que tem carências na área financeira, pronto, pontualmente, são efectuadas acções de 
formação de finanças para não financeiros, tendo em vista o desenvolvimento desse 
colaborador. Acções de liderança e coaching, a gestão do tempo, gestão de conflitos, são 
toda uma série de acções de formação que visam o desenvolvimento do próprio colaborador 
e que são identificadas não só para suprir carências como também para o desenvolver em 
termos futuros, proveniente das análises que são feitas nos Comités de carreira, etc. 

AB – E como é que vê a participação das chefias na formação? Que me parece que 
ocorre com alguma frequência…Por exemplo a acção de hoje em que participa o 
António Realista, parece que foi ele próprio que identificou esta necessidade, dá a 
formação. Como é que vê este tipo de acções? 

EC – Este tipo de acções são sempre positiva porque o exemplo qeu está a dar é a prova 
daquilo que tenho vindo a dizer-lhe ao longo desta nossa conversa. O que é que se verifica? 
Verifica-se a necessidade de realizar um volume adicional de negócios na oficina, 
nomeadamente, numa área de serviços rápidos que temos a funcionar e verifica-se que 
efectivamente não está a ser efectuada aquilo a que nós chamamos a venda adicional, nos 
moldes em que o próprio construtor preconiza e que são fundamentais para a rentabilidade 
da nossa organização. Identificadas as carências, promoveu-se a realização de uma acção de 
formação com o responsável da Renault em Portugal sobre essa actividade, onde desde o 
responsável de serviços técnicos, a chefia directa e todos os produtivos vão estar presentes 
no sentido de serem formados como fazer mais e melhor a venda adicional. As nossas 
acções visam sempre a valorização dos nossos colaboradores tendo em vista a obtenção de 
melhores resultados. 

AB – Já a caminhar para o fim, pergunto-lhe ainda, em relação à formação que a 
empresa promove, acha que a formação se esgota em sala ou existe depois uma 
continuidade ao nível do trabalho? De alguma forma, as chefias, ou mesmo na 
antecipação da acção, se há alguma preparação para? 

EC– Sim, é nosso método até tendo em vista avaliar a eficácia da formação, que haja um 
seguimento do desenvolvimento positivo ou não, do formando, por assim, dizer. Isso é 
fundamental porque é algo que inclusivamente nós pretendemos que se essa acção de 
formação com um colaborador teve sucesso, nós declinamos nesse colaborador a formação 
interna aos seus colegas. Portanto, aquilo a que nós designamos formação on-the-job 
porque além de minimizar custos, porque eventualmente, a pessoa que foi alvo da acção, 
internamente, interage com os seus colegas, declina-lhes aquilo de que foi alvo em termos 
de formação e  temos tido muitos bons resultados acerca disso. Se ainda assim, não houver 
uma visibilidade global na equipa de melhoria, então, fazemos outras acções incisivas 
noutros colaboradores de forma a que gradualmente haja melhoria nas equipas. Isto é algo 
que seguimos de muito perto porque entendemos que a formação é um investimento e como 
qualquer investimento, tem que ter retorno. E dai o nosso cuidado no seguimento de todos 
os colaboradores alvo de formação. 

AB – Tinha aqui ainda 3 questões: a primeira, em relação à formação em que tem 
participado como formando, os cursos são organizados muitas vezes pelos RH que 
contratam um fornecedor de formação. Sendo feito dessa forma, por uma entidade 
externa, em que medida é que essa formação está alinhada com as necessidades 
reais do negócio e das pessoas? 
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EC– Vamos lá a ver, a formação ou as necessidades são identificadas internamente pela 
nossa DRH e a maior parte das vezes, em conjunto com as direcções das filiais. Aquilo que 
costumamos fazer é, face a uma necessidade, a elaboração de um caderno de encargos, ver 
uma entidade que efectivamente seja reconhecida no desenvolvimento dessa área e depois 
solicitamos propostas no sentido de se efectivar a formação. Eu diria que não há formações 
só por ter. não é por termos obrigação, não. Todas as formações são realizadas após haver a 
verificação da necessidade de formação em determinado tipo de aspecto, nesse sentido, o 
envolvimento é sempre também muita maior e melhor porque o colaborador sente que vai 
ter uma formação numa área que ele não domina na totalidade. Este foi o exemplo que foi 
aplicado nesta acção de liderança e coaching porque havia uma preocupação de todas as 
chefias de melhorar a sua liderança e comunicação para com os colaboradores. Foi uma 
acção que teve muito sucesso e já há possibilidades de ver em determinadas pessoas 
evoluções muito positivas na sua forma de ser e na sua forma de estar e de gerir os seus 
colaboradores. Portanto, não há formação por haver. 

AB – As duas últimas questões referiam-se à integração de novos colaboradores e 
ao plano que existe, se é que existe um plano, na unidade de negócio, como é que é 
feito, se é em colaboração com os RH ou não. E a última questão é sobre os 
estagiários, porque sei que na Renault é um ponto forte da empresa, o receber 
estagiários. É assim? 

EC– Qualquer colaborador que entra, nós temos definido pela DRH aquilo que nós chamamos 
plano de acolhimento onde estão identificados todos os passos que devem ser dados para 
efectivamente no mais curto espaço de tempo, o colaborador dominar a sua área de 
trabalho, como também as outras com as quais ele vai ter necessidade de ter interlocução 
tendo em vista a realização do seu trabalho. É um plano que vai desde a apresentação 
pessoal do colaborador a determinado tipo de pessoas, como também à formação que é 
necessária para ele poder desenvolver o seu trabalho, seja ao nível de ferramentas, seja ao 
nível do conhecimento de políticas, seja ao nível do domínio dos standards da actividade 
comercial que são declinados pelo construtor, em todas essas matérias existe um plano de 
acolhimento e ao qual está subjacente um plano d formação em determinado tipo de áreas. 

AB – Em relação aos estágios, como é que funciona aqui na filial? 

EC– Esta é uma filial que é muito solicitada para esse tipo de trabalhos, de integração de 
estagiários  até porque, como lhe disse há pouco, é uma filial que tem uma política de 
management e de comprometimento de todos os colaboradores muito particular. Portanto, 
nessa realidade, somos muito solicitados para integrar e desenvolver estagiários, sejam eles 
que venham a trabalhar connosco aqui em Telheiras ou noutra filial do grupo, seja mesmo 
estagiários de centros de formação, de escolas, como a escola de comércio, etc. Aquilo que 
fazemos para com o estagiário é aquilo que fazemos para a integração de um colaborador. 
Também temos um plano de acolhimento, declinamos toda a formação e toda a informação 
que é necessária para ele se desenvolver na área que se vem desenvolver connosco. 
Podemos estar perante um estagiário que interesse à organização, se ele se revelar e se 
houver interesse para nós, no dia em que é admitido já tem uma boa base. 

AB – Também é uma fonte de recrutamento. 

EC– Exactamente. 

AB – Não sei se há alguma questão que ache importante e que eu não lhe tenha 
colocado…  

EC– Não, basicamente penso que transmiti tudo, a nossa organização, penso que, ao nível 
da área em que está a desenvolver o trabalho – isto, falando, é uma coisa mas esteja à 
vontade para verificar aquilo que eventualmente for passível de ser verificado porque um dos 
princípios da nossa organização é: dizer o que fazemos, fazer o que dizemos, e provar que 
fazemos o que dizemos. É um princípio muito importante, e se muitas vezes as palavras são 
bonitas, mas tudo aquilo que acabei de lhe dizer é passível de ser verificado em papel ou em 
ferramentas que seja passível de melhorar o s eu trabalho. 
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AB – Muito obrigada. Ainda em relação à mobilidade interna… 

EC– A mobilidade interna é também uma realidade na nossa organização, eu sou um 
exemplo disso, e muitas vezes elas torna-se passível de ser realizada também pelos comités 
de carreira, onde são identificados determinados tipo de competências, de potenciais 
elementos que hoje estão aqui em Telheiras, posso dar-lhe um exemplo que foi agora real 
aqui de Telheiras: nós tínhamos necessidade de preencher um lugar de coordenador de 
actividade de vendas de viaturas usadas, tínhamos um indivíduo que estava identificado até 
por mim mas validado pela DRH que era vendedor noutra filial mas que tinha perfil de 
liderança, de domínio do mercado, conhecimentos ao nível do domínio das avaliações de 
viaturas usadas, etc. etc e que perante a minha necessidade, após uma abordagem com a 
DRH, eu e eles identificámos este colaborador da Renault Areeiro para vir coordenar a 
actividade de vendas de viaturas usadas em Telheiras e hoje está aqui connosco fruto da 
identificação das competências dos diferentes colaboradores que temos. 

AB – Mas a mobilidade é só em Portugal, não é? Também não sei muito bem qual é 
o nível de autonomia da RP face à Renault Europa… 

EC– Existe, inclusivamente nas entrevistas individuais anuais é sempre colocada a questão 
ao colaborador se está receptivo a fazer uma carreira estritamente dentro da sua 
organização, ou regional ou em Portugal, e também internacional. O próprio colaborador é 
questionado sobre isso e responde de acordo com as suas ambições. Obviamente que 
existem estes tais comités de carreiras internos e existem comités de carreiras do grupo, 
onde estão a Renault Portugal, a Renault Gest e a Renault Retail Group de Portugal. Em 
conjunto, são identificados determinados tipos de perfis e de pessoas que pontualmente 
preenchem lacunas quer na RP, quer na RCI. Olhe o director que eu vim substituir, foi fruto 
dessa realidade, foi para a RP, como director de vendas de frotas por via desta possibilidade 
de mobilidade interna dentro do grupo. 

AB – Muito obrigada. 


