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Codificação desta entrevista: DREN01  

Renault 
Chefe de Serviços Técnicos/ Pós-venda– António Realista 
Entrevista: 15/12/08 das 15h30 às 16h45 
______________________________________________________________ 

AB – Começava por lhe perguntar a sua opinião sobre a política de formação da 
Renault. 

AR – Penso eu a Renault, no seu global tem uma política de formação muito adequada às 
filiais e não só. Tem formação para o VN adequada, novos produtos – o que cada um dos 
produtos traz em inovações, que rapidamente transporta para a equipa de vendas o seu 
know-how em termos de formação, e na área que me diz respeito que é o pós-venda, a 
política agrada-me sobremaneira porque tem várias ferramentas de trabalho que nos 
permitem rapidamente adequar os nosso produtos e algumas situações técnicas que a 
fábrica manda fazer, o que rapidamente chega ao cliente, nesse caso, às viaturas para que 
elas possam ser reparadas em termos técnicos e em fiabilidade para que os utilizadores 
possam andar com elas todos os dias. 

AB – Na área que é responsável – os serviços técnicos ou pós-venda, não é? – 
quantas pessoas e quais as funções que tem a seu cargo? 

AR – Esta filial da Renault é uma filial em termos de pessoas, média, média-alta. Eu tenho 
cerca de 47 pessoas de várias áreas como a mecânica, com 2 chefes de equipa, a mecânica 
geral e de marcação geral efectiva tem 1 chefe de equipa, 2 com experiência de serviço, 
onde o chefe de equipa é responsável por 12 pessoas, depois tenho outra área de entrada de 
clientes que é os Serviços Rápidos da Renault Minuto que tem um chefe de equipa a gerir 5 
pessoas, tenho outra área bem distinta que é a área que ninguém gosta de sofrer acidentes 
que é a área da carroçaria, colisão. Portanto, tenho 1 chefe de equipa, tenho um conselheiro 
de serviço, tenho um orçamentista que lidera a área dos orçamentos para as companhias de 
seguros e também para o cliente particular que quer uma orçamentação prévia antes de 
reparar o seu carro. 

AB – De todos esses grupos funcionais que referiu, que tipos de formação é que 
têm? 

AR – Bem, há várias áreas de formação para cada uma das funções. Quando é na área dos 
conselheiros de serviço, o construtor prevê que para aquela função devem ter 
essencialmente na área de venda – hoje em dia, o conselheiro é essencialmente um 
vendedor de serviços, um conselheiro de serviço do seu cliente e deve estar preparado 
essencialmente, para o front-office - em termos de recepção, a área comportamental e de 
back Office – quando o carro fica e tem que se dar um orçamento prévio de todos os 
trabalhos que se estão a realizar no carro, onde o interlocutor privilegiado é o conselheiro de 
serviço, com o cliente que de manhã deixou o carro para ser reparado. E aí, o construtor tem 
bem definido esse tipo de formação, através dos nossos Recursos Humanos (RH) e através 
da Renault Portuguesa, através do IFA, onde a panóplia de comunicação interna leva que 
essa formação seja depois transcrita em sala para este tipo de colaboradores e de funções 
na empresa. Na área dos chefes de equipa, é uma área mais abrangente, uma 
responsabilidade maior do que a dos conselheiros de serviço, esse chefe de equipa tem ao 
seu cargo não só em termos funcionais toda a administração do dia-a-dia da sua unidade de 
trabalho, mas também o acompanhamento dos conselheiros de serviço em termos de 
respostas a dar ao cliente, diariamente, que nos entra pela porta dentro em termos de 
reparação. E aí também está bem definido pelos RH e através do construtor que tipo de 
formação os chefes de equipa deverão ter. Eu vou-lhe dar 2 exemplos: na área do 
comportamento e na área da liderança de equipas. Há pouco tempo tivemos os chefes de 
equipa numa actividade em Peniche, 2 dias a fazerem Liderança e Management. É uma área 
bem definida e bem construída pelos nossos RH, mas também é onde a interacção dos 
chefes de serviço prevê que anualmente a gente faça um balanço na entrevista anual onde 
fique documentado que para aquele senhor, quais são as lacunas que ainda tem e o que é 
que pode ser melhorado para aquele ano ou nos anos a seguir, dependendo depois do 
orçamento em termos de formação. 
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AB – Portanto, os senhores identificam aquilo a que chama de “lacunas” e depois é 
os RH que em função disso vão organizar ou propor um conjunto de acção. Aí mais 
na área comportamental, o que é da área técnica – chamemos-lhe assim, é o que é 
definido pelo construtor… 

AR – Na área técnica há duas vertentes: há a que é definida pelo construtor e aí 
obrigatoriamente os homens que têm um maior know-how em termos técnicos que são os 
Cotechs, e a seguir vêm os Demi-cotechs – que têm quase o mesmo know-how que os 
Cotechs, onde as duas vertentes se interligam. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o 
construtor define para os novos produtos uma série de acções de formação ou no IFA ou no 
exterior ou outras empresas que estejam associadas a este sector. Eu dou-lhe um exemplo 
que nós neste momento temos que recorrer: por exemplo, quando é suspensão, nós vamos 
a uma empresa que nos presta esse tipo de serviço a essa área específica, coisa que há uns 
anos atrás era dado pelo IFA. É o Cepra, a empresa que nos dá a formação, mas é só nessa 
área específica. Na área dos Cartechs – na área da colisão, existe uma função que se chama 
Cartech – que é igual ao Cotech, só que o Cotech é na área técnica da mecânica e o Cartech 
é na área técnica da colisão. Esse Cartech, quando vai a formação, depois no seu dia-a-dia, 
desmultiplica no seu local de trabalho todos os conhecimentos que foi adquirir, para todos os 
colaboradores que não têm acesso a esse tipo e formação. Ou seja, por exemplo, numa área 
que um cabriolet que as capotas são flexíveis e movíveis, geralmente é o Cartech que tem 
esse tipo de formação. Então, depois, quando há um problema nesse tipo de carro, será o 
Cartech – se a viatura lhe calhar a ele para reparar – que vai desmultiplicar nos outros 
colaboradores. Vamos supor que eu sou colaborador também da área técnica da chapa, se 
eu começo a ter algumas dificuldades, o Cartech e mais o chefe dessa área, vão tentar, no 
mais curto espaço de tempo, reparar a viatura nas melhores condições. 

AB – Muito bem, duas questões em relação ao que referiu: a primeira é se toda esta 
formação que tem estado a referir surge sempre por convocatória ou, algumas 
situações é o chefe da área ou o director que define “esta pessoa tem que ir a esta 
formação”? 

AR – Quando é novos produtos é bem direccionado do construtor para todas as filiais e 
concessionários. 

AB – E vem directamente ou através dos RH? 

AR – Vem através dos RH, para as filiais. E passado algum tempo, ou antes do produto novo 
sair, nós recebemos CD de formação onde depois em sala, vamos desmultiplicar essa 
formação, dos cotechs para toda a outra população. Eu vou até dar-lhe um mapa daquilo que 
estamos a fazer actualmente em sala (levanta-se para recolher e posteriormente mostrar 
dossier). 

AB – Podemos ir falando? E essa formação em sala é organizada por si? 

AR – É organizada pelo chefe de serviços, pelo chefe de equipa adstrito à equipa e 
desmultiplicada no local de trabalho, em sala, por mim, e depois no local de trabalho, do 
cotech, para os produtivos que irão reparar esses novos produtos…dê-me só dois minutos e 
eu faço-lhe chegar esse documento e dou-lho. Vou imprimir aqui o registo de presenças 
quando fazemos esta acção de formação e vou-lhe imprimir a formação que está em curso 
na Renault Telheiras na área que estamos a falar. Uma já foi feita, outra, às vezes não é 
feita na área que está indicada porque houve que adequar a equipa ao trabalho que havia na 
altura e será a posteriori feito outra vez e há-de ser reactivado o processo de formação 
porque não podem ficar por fazer este tipo de formações. Temos uma zona específica para 
fazer formação, que não é aqui no meu gabinete, é uma área que nós temos adstrita dentro 
da organização onde quer o formador cotech quer os formandos vão receber essa formação. 
Formação também que é o e-learning… 

AB – Quando diz “novo produto”, pode não ser apenas um novo carro… 

AR – Pode ser um stilling, um motor novo que é colocado no carro, por exemplo… 
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AB – E essa organização, estou aí a ver as turmas, é tudo feito aqui por vós… 

AR – Estas turmas foi feito por mim, geralmente, são sempre feitas por mim, com 
conhecimento dos RH e com conhecimento do chefe de equipa  em causa, neste caso, o da 
mecânica, não é? 

AB – Sim, mas tem de haver um grande envolvimento e disponibilidade - seu e da 
sua equipa, para a formação. Parece que a formação faz parte das tarefas do dia a 
dia… 

AR – A formação na Renault e particularmente na filial de Telheiras, para mim, é um dado 
adquirido em termos de know-how, de cada um poder fazer a sua função, o melhor e o mais 
profissional possível e com menos custos em termos de deslocar pessoas. Dentro da filial, 
para mim, é melhor porque tenho as pessoas próximas. 

AB – Em relação ao que referiu, perguntava-lhe como é que funciona a tal 
desmultiplicação… 

AR – Primeiro, em sala… 

AB – Portanto, sai um novo produto, organiza-se uma formação em sala para 
quantas pessoas ou para quais… 

AR – Para as pessoas todas que não vão a formação sistemática, ou seja, o construtor obriga 
a que vão os cotechs e estes, depois têm a obrigação de, em sala, desmultiplicar essa 
formação. 

AB – E a formação dos cotechs, quem é que a dá? 

AR – Geralmente, o IFA. 

AB – Aí eles têm que se deslocar… 

AR – Têm que se deslocar e também vão fornecer algumas acções para ter uma 
documentação própria para construir o seu dossier e ter a noção do que estamos a falar em 
termos de Know-how de formação. 

AB – E depois já é aqui que os cotechs chegam e vão desmultiplicar, e é essa 
organização que está a recolher e me vai mostrar agora? 

AR – Esta organização, uma é dada no IFA, em sala, outra é dada no local de trabalho, quer 
em sala com os CD´s, e também no dia a dia no terreno, com os novos produtos e as novas 
ferramentas. Quando os mecânicos já têm esse know-how e o que é que está em causa.  

AB – E como é que tem a confirmação de que a desmultiplicação foi feita e que 
chegou a todos os destinatários? 

AR – Pela panóplia de documentos que lhe vou fornecer agora. Repare: os formadores são os 
cotechs, no dia 21 de Novembro este formador cotech desmultiplicou por estes,  No dia 26, 
estes, por aqueles…esta era a formação que estava indicada mas não toda ainda foi feita. 
Destas 4 turmas, só uma é que ainda conseguiu dar formação. Foi a primeira, o resto ainda 
não conseguimos. Depois, temos o registo de presenças que fica e que vai para os RH a 
registar as presenças em sala, com as assinaturas em que fica registado em como foi 
verdade, a  formação que eles tiveram com os cotechs. Eu vou-lhe fornecer isto. 

AB – Mas esta formação que eles dão é em sala? 

AR – É em sala. Depois no terreno é a parte técnica que é um complemento à área teórica 
que foi dada em sala. Aí é a área teórica que são documentários sobre as viaturas, o que 
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devemos fazer sobre um determinado tipo de problemas, que tipo de electrónica, o que é 
que tem, que tipo de motor é que tem, que tipo de software, que jantes trás, que inovações 
trás em relação ao anterior produto. E aí, os formadores cotechs desmultiplicam em sala. 
Após isto, no terreno, no dia a dia, quando há dúvidas – aqui fica a população com 95% de 
know-how sobre o carro. Depois existe a parte técnica do dia a dia: reparar um motor, 
reparar uma distribuição, um turbo, aí é no terreno, e quando há dúvidas, os formadores 
cotechs têm o know-how para ajudar o colaborador que não é cotech nem demi-cotech, sem 
cometerem anomalias na reparação. Para ter a noção do que é que se faz nos serviços 
técnicos em termos de formação, nós recebemos via, via… o Guia Gestor E-learning, com os 
passos todos até podermos dar este tipo d e formação… 

AB – E isto recebeu de onde? 

AR – Dos nossos RH.  

AB – Que já vem traduzido…Esta documentação vem de França? 

AR – Como é que acedemos, como fazemos … estamos a falar do novo Megane e do Koleos, 
a população de cotechs e demi-cotechs tem que ir ao e-learning antes, de ir a qualquer 
formação no IFA. Tem que fazer os testes no próprio sistema. 

AB – E o e-learning onde é que existe? 

AR – No próprio sistema informático. 

AB – Mas em que computadores? Nos dos chefes? 

AR – Existe em sala, aqui na Renault Telheiras. Eu vou-lhe mostrar. 

AB – E sabe se as outras filiais também têm assim esta estrutura para a formação? 

AR – Penso que sim, não tenho a certeza absoluta. Terá que falar com os RH  e a Dra Sílvia 
para ela lhe explicar melhor que eu… 

AB – E o CD`s que referiu há um bocado, tem a ver com o e-learning? 

AR – Não, e-learning é no sistema… os CD são estes que lhe vou mostrar,  e a 
documentação toda, estes últimos que chegaram para ter a noção. É impressionante a  
informação que nos chega diariamente… vão-me chegando e depois é em sala que eles vão 
vendo e transmitindo os conhecimentos, visionando o que está aqui dentro, e é assim que 
depois conseguimos reparar os carros em condições, ter a panóplia de formação em 
condições. Mas não é só isto, repare: toda esta panóplia, tudo o que está aqui, manuais, 
dossiers, o dossier pré-formação…faça favor, veja (mostra alguns exemplos). Toda a nossa 
organização, a população foi a essa formação. E todos trouxeram este dossier. 

AB – O que vejo aqui é que aparentemente estes poderiam ser catálogos sobre os 
carros, destes que se dão aos clientes, mas o que está aqui é específico para 
formação, é mesmo feito para pré-formação. Então, quer isto dizer que antes de 
eles irem à formação ao IFA, há toda uma panóplia de informação que têm que ter: 
os  DVD´s, o e-learning, os manuais pré-formação….como é que faz  a gestão disto 
tudo? Não é muito tempo em sala? 

AR – Não, como deve calcular, eu tenho que fazer a gestão minimizando custos para a 
empresa. Repare que um cotech dá formação a 4 pessoas, outro dá a 5, e não se pode 
descurar a área da produção. 

AB – E só uma curiosidade: porque é que põe 4 pessoas a dar formação e  não 
apenas 1? 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\10\ulsd060995_td_Apendice_10_Renault_1.doc 5

AR – Porque não quero restringir a um único cotech toda a responsabilidade da formação. 
Então e se esse cotech um dia qualquer sai da organização? Os outros cotechs estão 
formados e estão com condições comportamentais para poder dar formação a todos os 
colaboradores. Se não, a senhora está a dar o know-how sempre só à mesma pessoa, onde 
tem mais três que tê capacidade, é evidente que uns mais que outros, mas sempre 
coadjuvados por mim, na área. 

AB – E também como forma de motivação? 

AR – Essencialmente, duas ferramentas que me apraz registar: uma, é que os cotechs são 
colaboradores do mais alto grau em termos de formação e sabem que faz parte da função 
deles a formação, logo quando são admitidos para a empresa, e também é uma animação 
que damos às pessoas e uma mais-valia quer pessoal quer em termos de enquadramento 
com os outros colaboradores que não têm isso na sua função. Apesar de ser uma pequena 
animação, é sempre uma animação para essa pessoa, poder dizer à sua família que de vez 
em quando dentro da filial, também dá formação a outros técnicos e mecânicos. É muito 
interessante. E estamos a falar, às vezes, de uma população- tenho aqui 2 cotechs que têm 
o 2º ano. Eu fico muito feliz que eles sejam cotchs porque…. 

AB – Do ponto de vista técnico são… 

AR – Espectaculares. São bons, por isso é que chegaram a cotechs. Nem toda a gente tem 
capacidade para chegar a cotech. Ser cotech numa organização como a nossa, implica uma 
série de conhecimentos acima da média, nomeadamente, saber ler informaticamente as 
coisas, mexer na informática, saber mexer nas máquinas em termos electrónicos, saber 
desmultiplicar a rede desmultiplexada que o carro tem, saber ler esquemas eléctricos 
complexos para se chegar a uma avaria. Não é para toda a gente… 

AB – Este dossier, ia mostrar-me alguma coisa… 

AR – Ia mostrar-lhe a formação que tem sido feita ao longo dos anos, apesar de já não ter 
aqui de anos anteriores mas tenho dos últimos 2 anos das formações técnicas. Esta é uma 
informação que vem dos RH a dizer que no dia 3 do 12, o meu cotech tem formação técnica 
do novo produto. Este a mesma coisa só que encontra-se de baixa e eu informei os serviços 
que esse não podia ir porque estava com baixa prolongada. 

AB – E se por exemplo, estiverem de folga… 

AR – Os únicos que trabalham ao sábado são os da Renault Minuto. Não são cotechs. Quer 
ficar com esta… 

AB – Sim, mas tiro uma cópia e depois devolvo-lhe.  

AR - …Pode ficar também com esta: Toda a população foi envolvida na formação comercial 
porque a Renault fez questão de toda a população estivesse envolvida, declinando horas 
para que essa população estivesse presente neste tipo de formação. Pode ficar porque eu 
tenho a cópia.  

AB – E estas são as presenças…e isto envia depois para os RH? 

AR – Envia-se para os RH e é tudo compilado entre os RH e as filiais, com os responsáveis 
das  actividades. Para ter a noção, o animador tem sempre um guia que vai desenvolvendo 
ao longo da sua formação, com os seus colaboradores. Também lhe posso dar isso como 
exemplo.  

AB – Quando o recebe, entrega ao cotech, neste caso? 

AR – Isso vem via Renault, vem para mim e depois entrego ao chefe de equipa que vai fazer 
a animação. Sempre em escadinha. Vem da Renault para os chefes de serviço, destes para o 
chefe de equipa e deste para o animador. 
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AB – Mas o que é que chama animador? 

AR – Animador é a pessoa que vai dar a formação, neste caso, o cotech. 

AB – Mas pode não ser o cotech? Há outras pessoas aqui que dão formação sem ser 
os cotechs? 

AR – Por exemplo, eu amanhã vou fazer uma formação em sala… 

AB – Vai fazer… vai dar a formação? 

AR – Vou fazer, eu e o responsável da Renault Minuto em Portugal, onde poderá - desde já 
está convidada se quiser assistir, onde vamos dar formação quer da área comportamental 
quer na área de venda adicional às pessoas da Renault Minuto. Vou-lhe dar também…tenho a 
informação aqui na reunião diária. 

AB – Tenho todo o gosto. Muito obrigada. Este guia do animador também já está 
em português, este vem da RP? No fundo, é o construtor. As coisas vêm de França 
para a RP e a RP e que manda para a RRG para as várias filiais? E este guia vem 
sempre? 

AR – Vem sempre, quando existe a necessidade de fazer formação sobre novos produtos. 
Esse guia é uma auto-ajuda ao formador para ele não s e perder na formação, à medida que 
vai seguindo o DVD. 

AB – Muito bem. De facto, há muitas coisas… 

AR – A Renault, na minha óptica, eu vim abrir esta unidade de trabalho há 10 anos e já tinha 
aberto outras antes desta, nunca na RP, sempre nos concessionários, e a diferenças é 
abismal. Ou seja, se nós queremos fazer um bom trabalho, profissional, com os nossos 
colaboradores, também depende muito da cadeira que nós ocupamos e da implicação que 
queremos dar para que os outros consigam ter o mesmo nível de formação e o mais próximo 
da sua chefia em termos de know-how para poder hoje em dia responder aos grandes 
desafios que se colocam a todos nós de poder oferecer um serviço topo de gama ao nosso 
cliente. Eu penso que a filial de Telheiras deve estar sempre na 1ª linha de desempenhar o 
seu papel na organização. Vou-lhe dar agora o caderno anual do levantamento de 
necessidades que fizemos para a população na área técnica…2007, 2006, está aqui o de 
2008. Vou-lho dar. É o levantamento de necessidades que anualmente os RH fazem com os 
serviços técnicos. Que formação é necessária para que todos tenham um bom desempenho 
na área técnica. Tem toda a população alvo: cotechs, mecânicos técnicos e bate-chapas. E 
depois, a identificação das pessoas, isto foi feito em 2007 para 2008, portanto, estamos a 
falar da lista, isto foi feito em Julho de 2007. O que é que cada – por exemplo, o meu Paulo 
Figueiredo que é um electricista – quais são as lacunas que ele ainda sente e que terá de ser 
formado: electricidade nível I, sistemas de anti-arranque I e, base motor barra verificações. 

AB –E isto foi definido em conjunto consigo e com eles? 

AR – Isto foi definido em conjunto, primeiro na entrevista anual chefe de equipa-colaborador 
e depois eu com o chefe de equipa e chegámos à conclusão que alguns têm esta dificuldade. 
Também com a bateria de testes que se fizeram em sala. 

AB – Esta lista tem a ver com as tarefas que eles executam? 

AR – Não, isto é toda a panóplia de tarefas de documentação técnica que cada uma das 
áreas deve saber. 100% a este nível, 50% nos sistemas… portanto, de toda a população que 
eu tenho aqui, 100% tem que conhecer isto tudo. 50% tem que conhecer electricidade, anti-
arranque, na reparação d e motor, 50%, 25% na injecção diesel da bomba mecânica – 25% 
porque entra os cotechs. É uma área de reparação mais difícil que só os cotechs é que 
sabem mexer nela. O cotech é todo o elemento que sofre toda a informação e formação de 
toda a área técnica que exista no construtor. Depois tem o demi-cotech que sofre 90% de 
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toda a informação técnica que o construtor dá. E depois tem a população-alvo que é os 
mecânicos e os electricistas e os mecatrónicos. 

AB – E ao nível do construtor também haverá pessoas que dão formação para os 
cotechs. Por exemplo, os formadores do IFA, onde recebem a formação? 

AR – O IFA … deve fazer essa pergunta à minha colega Sílvia Henriques. 

AB – Mas na sua opinião, a formação dada pelo IFA é adequada e necessária e que 
realmente promove um aumento das competências dos cotechs? 

AR – Conforme está adstrita a formação, eu penso que existe uma mais-valia na 
organização, em termos da distribuição da formação. Esta ferramenta de trabalho através de 
vídeo, de CD e depois o cotech no local de trabalho desmultiplicar a formação, é muito 
adequada. Chega-se mais rapidamente às pessoas, não retiramos as pessoas do local de 
trabalho e fazendo que elas percebam que é sempre uma mais-valia de todos os 
conhecimentos que possam adquirir. Como é evidente, tem que se implicar sempre o chefe 
de equipa, o cotech formador, e o responsável de serviços técnicos. Se não o fizer, não 
chega bem a mensagem ao terreno. Se as hierarquias nãos e implicarem, a mensagem não é 
bem passada e não trás o know-how que nós gostaríamos. 

AB – Tinha ainda 2 ou 3 questões para lhe colocar. Pode ser? … Em relação à 
formação de amanhã… 

AR – Isto é a formação que vai haver amanhã, é o programa… 

AB – Que vai ser feito aqui, foi proposto por si, mas no final, toda a informação vai 
seguir para os RH… 

AR – Esta informação vai toda para os RH e vai também para o director do país, este é o 
director da RP para saber que este senhor Fernando Negrais e Fernando Antunes que são da 
Renaut e que também vão estar em sala, este a dar a formação comigo, este como gestor de 
zona e este da Multiauto, que é o meu colega e está muito interessado em saber como é 
porque nunca fez e quer vir ver ao vivo para levar depois para a Multiauto para Setúbal, este 
tipo de formação para os seus colaboradores. 

AB – Ia perguntar-lhe se para além desta formação que referiu, se há situações que 
às vezes, não sendo de formação - reuniões ou grupos de trabalho, que podem até 
ser mais formativos do que muitos cursos de formação… 

AR – Nós, na Renault temos uma coisa que se chama Per4 v2 – Plano de Excelência Renault, 
versão nº 2. Implica todo o enquadramento em termos de formação e informação diária, 
nomeadamente visando a área do pós-venda. Eu todos os dias tenho uma reunião que se 
chama “¼ de hora cliente” com os meus chefes de equipa, os conselheiros de serviço, o 
facturador e a colaboradora da Renault Rent. Ao meio dia e 2 estão no meu gabinete para 
receberem pequenas informações diárias de como vai estando a nossa gestão diária em 
relação a uma série de situações. Por exemplo, hoje o que foi dito: é proibido fazer 
descontos na mão-de-obra, é uma ordem que veio de cima a semana passada e que eu tive 
que a declinar hoje. Existe outra situação que foi, faltou o sistema informático a semana 
passada dois dias seguidos e as caixas das diversas unidades de trabalho não foram feitas. 
As caixas têm que ser feitas hoje e têm que me entregar hoje para colocar no cofre central. 
Outro tipo de informações: as notas de Qualidade de Outubro, estão espalhadas no quadro 
para que todos tenham o mesmo nível de informação que eu tenho. Vai haver formação em 
sala amanhã, já está ali há algum tempo para que o chefe de equipa da Renault Minuto faça 
chegar aos seus colaboradores no mais curto espaço d e tempo para que se organizem e  
estejam presentes na formação. As horas normais de trabalho, as horas vendidas, horas de 
presença e atrasos, como é que estamos. No plano Per4 v2, os indicadores que estamos a 
seguir na área da mecânica e na área da Renault minuto. São visíveis para todos os chefes e 
conselheiros de serviço perceberem o que é que está em causa. Este seguimento é feito 
ainda por mim mas para o mês que vem vai ser declinado nos chefes de equipa. O Per 4v2 
obriga-nos a todos nós a ter um conjunto de ferramentas de seguimento para sabermos até 
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que ponto estamos a direccionar bem ou não. Por exemplo, o tempo de espera: quando um 
cliente vem entregar o carro na Renault minuto. Por exemplo esta nota é baixa. Queremos 
elevá-la. O que é que eu faço? Duas vezes por semana, sem o chefe de equipa da Renault 
Minuto perceber, eu estou presente no local de trabalho a ver os clientes chegar e registo 
para poder evoluir as notas de Qualidade nesta área. Exemplos: em grelhas de observação. 

AB – Estas grelhas partem do construtor 

AR – Sim, tivemos consultores do Per4 v2 e vieram trazer directrizes novas e para que os 
standards de Qualidade possam ser seguidas. Portanto, o que é que se faz? Eu sou ainda o 
observador, vou controlar a pessoa que está a atender o cliente, na entrega do veículo e 
vejo o que é que o cliente quis vir fazer, vejo se tinha todos os meios informáticos, se o 
posto de trabalho estava limpo e arrumado e se tinha informação adequada – que 
geralmente temos, a apresentação, o vestuário…por exemplo, este cliente (…o entrevistado 
conta um caso).  

AB – Uma última questão era em relação à avaliação da formação. Quando fala de 
avaliação, refere-se àquela avaliação do final da acção onde se pergunta se gostou 
do curso, do formador…isso é importante, mas, esta é a única forma de avaliar ou 
existem outras formas de medir se a formação foi eficaz? 

AR – Nós temos uma grelha de seguimento desse tipo de trabalho, muito bem construída 
pelos Recursos Humanos e depois dos formandos terem ido à formação, nós vamos ao posto 
de trabalho sentir se aquilo foi uma mais valia ou não para o colaborador. E quem é que 
envolvemos? Envolvemos o colaborador, envolvemos o chefe, e envolvo-me eu. Vou-lhe dar 
esse documento para poder ter a noção. 

AB – E aí o objectivo é ver se a formação foi eficaz, se as pessoas estão a aplicar? 

AR – Por exemplo, é uma forma de poder chegar mais activamente ao colaborador e não ser 
em vão mais um orçamento para aquele tipo de formação e que depois na prática não tem o 
efeito desejado. Se investimos em termos de tempo – indo eles à formação, não estão a 
produzir, mas isso não é um custo, é um investimento porque se nós não formos bem 
formados eu daqui a 3 ou 4 meses deixo de ser um bom colaborador, não tenho a 
capacidade de responder ao problema qeu me entra pela porta dentro, quer em termos 
técnicos quer em termos comportamentais e deixo de ser uma mais-valia. Mas eu vou 
fornecer-lhe essa grelha de avaliação que é feita após a formação… eu posso-lhe dar outro 
tipo de informação, por exemplo o tipo de normas de atendimento que nós temos para as 
meninas do show-room, são contratadas por outsourcing, temos uma série de informação…. 

AB – E quando elas entram são-lhes dadas essas normas… 

AR - E quando elas entram é-lhes dada essa formação. 

AB – E quem é que a dá? 

AR – Sou eu. 

AB – Reúne-as numa sala… 

AR – Reúno-as numa sala, sou eu e a Carla Henriques, a nossa secretária de direcção. Eu 
passava-lhe isto para a pen… 

AB – Por acaso tenho… Portanto, o que me vai passar é o tal kit…tudo isso acaba 
por ser formação… 

AR – É tudo formação, quer interna, quer via construtor, quer via RH.  

AB – Embora, neste caso, a formação se destine a pessoas externas à Renault. 
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AR – Vou-lhe passar duas informações: uma é as normas de atendimento. Vamos supor que 
aquelas 2 meninas decidiam ir-se embora, nós tínhamos que contratar rapidamente duas 
pessoas. Então existe um documento interno nosso que foi construído já há muitos anos e 
que efectivamente suporta toda a fidelização daquilo que devem elas fazer em termos de 
atendimento na recepção. Tem aqui “Normas de atendimento telefónico Renault Telheiras” – 
o que é que deve fazer, como deve construir diariamente o seu discurso para..e tem uma 
particularidade que é tem toda a lista telefónica das pessoas, nos serviços todos, tem o 
nome de todos os utilizadores, o tarifário da Renault Rent, tem descrição d a localização, tem 
o organigrama da empresa, tem as principais revisões que são feitas na mecânica e o tempo 
médio que cada uma deve ter, tem a mecânica dois, neste momento já não faz sentido estar 
aqui, tem a Renault Minuto e as intervenções que aí se devem fazer, tem os Cm´s das 
revisões todas, alguma sindicações para a colisão, tem  inquéritos de satisfação do cliente 
que são elas que os fazem também, diariamente, via telefone e tem distribuição que a gente 
pensou ser a melhor distribuição também para cada uma das áreas técnicas, tem as formas 
de pagamento… 

AB – E é com base nisto que lhes explica… 

AR – É com base nisto que, quando alguém vem de fora, que lhes explicamos quais são as 
normas. 

AB – Também não lhe perguntei sobre a formação de integração, para alguém que 
vem de fora.  

AR - Nós temos na nossa bíblia, como é que devemos fazer para integrar os nossos 
colaboradores. 

AB – O que é que chama “a nossa bíblia”? 

AR – É tudo o que é em termos de procedimentos, é um manual de procedimentos… 

AB – E esse é um documento que é entregue a eles ou … 

AR – É um documento que faz parte dos RH da RRG e que faz parte dos sistema informático 
onde nós temos acesso e onde nós  devemos ver….eu até lhe vou dar um exemplo de um 
colaborador que foi integrado, no 1º dia o que é que se fez. Eu vou receber um estagiário da 
escola Marquês de Pombal e o nosso dr Edgar dos RH, eu vou printar isto… 

AB – Portanto, é um plano que não é definido pelos RH? 

AR – É um plano que nós temos definido pelos RH na nossa organização e que visa no mais 
curto espaço de tempo, podermos ter o colaborador integrado na área que vem trabalhar. Eu 
vou-lhe já mostrar na bíblia onde é que isso está…Ora esta é toda a documentação de 
informação que todos  os chefes de serviço e todos os utilizadores destes enquadramento 
informático têm acesso para poderem responder aos nossos colaboradores. 

AB – E chama-se mesmo Bíblia RRG? 

AR – Dentro da Bíblia tem uma série d e informação onde pode guiar-se para não andar 
sistematicamente a ligar aos RH, mas ter o máximo d e autonomia. Eu penso que a Renault 
é muito à frente…temos a definição d e funções muito bem definido, temos aqui o manual de 
Acolhimento.  

… 

Eu diria o seguinte: a minha actividade de pós-venda é tão aliciante que quando olho para 
mim, são 6 horas da tarde. Tem uma actividade tão abrangente que a componente de 
gestão e seguimento de pessoas é tão envolvente que o tempo passa com uma velocidade… 
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AB – Também é um apaixonado por aquilo que faz…isso nota-se. 

AR – Sempre trabalhei no pós-venda e acho que a organização agora já valoriza mais a pós-
venda, à medida que a evolução existe, hoje em dia é fácil adquirir o produto aqui ou noutro 
lado qualquer. O serviço pós-venda é que não é tão fácil. Uma operação feita na filial de 
Telheiras pode ter uma qualidade e uma operação feita na filial de Chelas poderá ter um 
outro nível de qualidade.  

… 

Dou-lhe agora esta informação para perceber o quão importante é para nós o seguimento de 
um estagiário que vem apenas estagiar. Ainda estamos a transferir os dados do Manual de 
acolhimento… 

AB – Muito obrigada por me facultar toda esta informação. 

AR – Sabe que faz parte de toda a minha panóplia de organização pessoal poder facultar a 
quem nos visita e a quem vai fazer um mestrado, como vai fazer, ter o máximo de 
informação possível para que a sua conclusão seja o mais próximo da realidade. É muito 
importante para nós, assim que soubemos que vinha falar connosco, e para mim 
particularmente, poder facultar-lhe documentação que não passe só de palavras mas que 
seja de facto aquilo que se passa na realidade na filial de Telheiras. 

… 

Este é o manual de acolhimento que eu irei passar já para a sua pen… 

AB – E este Manual é dado às pessoas que entram na empresa? 

AR – Ainda não estamos a dar. É uma orientação para fazermos tecnicamente passo a passo 
o que se deve fazer para orientar as pessoas. 

AB- Muito obrigada. 


