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Introdução 

 
O presente relatório insere-se no projecto de investigação em curso, intitulado Políticas 

e Práticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores: situação actual e 
perspectivas futuras. No âmbito da investigação, procedeu-se, numa primeira fase, a um 
estudo exploratório, ao que se seguiu um trabalho empírico de aprofundamento em 3 

empresas.  
 

Este estudo enquadra-se no vasto campo da educação e formação de adultos e insere-se 

na problemática da formação ao longo da vida e na influência que é hoje atribuída aos 
“recursos humanos” no crescimento económico e na inovação. Visa compreender os 
princípios e as lógicas de acção que são subjacentes à política e ao sistema de formação 

da empresa.  
 

Numa dimensão conceptual dos projectos formativos, existem diferentes perspectivas e 
motivações no seio das empresas, desde logo, as que entendem a formação como um 
custo ou as que a percebem como um investimento; as que a consideram como um meio 

e que com outras acções se insere no projecto da organização, e outras, como um fim 
em si mesma; as que a concebem numa lógica economicista, estritamente ligada ao 

negócio e ao lucro, e as que a realizam com objectivos mais amplos, de educação e 
formação pessoal e social.  
 

Na dimensão metodológica e ao nível das práticas, umas empresas apresentam soluções 
em que os contextos de acção são simultaneamente de formação e, outras, reproduzem o 
paradigma escolar; algumas empresas apostam em modalidades avançadas de elevada 

participação dos sujeitos em que este é um construtor da sua formação, noutras, o 
indivíduo não tem qualquer papel activo e é um mero receptor de informação; 

Por fim, numa dimensão política, existem empresas cujas opções baseadas na teoria do 
capital humano, apresentam assimetrias entre os grupos alvos de formação, e outras que, 
ao contrário, promovem a igualdade na participação em processos formativos. 

 
A realização do estudo exploratório permitiu avançar para uma proposta tipológica, no 

sentido de estabelecer relações e de orientar o trabalho de interpretação da realidade, e 
foram identificados 3 tipos de formação que se classificaram como: Formação 
tradicional e utilitarista, Formação estratégica e orientada para a resolução de 

problemas, e Formação orientada para o desenvolvimento pessoal e social.  
 

O trabalho exploratório tinha incidido, por sua vez, em três tipos diferentes de 
empresas: nacionais públicas, nacionais privadas e multinacionais. Da análise dos 
dados, foram as empresas multinacionais, as que suscitaram o nosso interesse pelos 

motivos que a seguir se descrevem: 

 Eram as que detinham políticas de formação mais consistentes e integradas nas 

suas estratégias e as que apresentavam uma maior articulação das suas práticas 
de formação com a realidade do trabalho; 

 Eram aquelas cujo sistema de formação supunha contextos mais diversificados 
de aprendizagem; 

 Nestas empresas foi possível sinalizar algumas práticas que ao irem para além de 
uma formação meramente orientada para a tarefa, contribuem para perspectivas 

mais amplas e enriquecedoras do desenvolvimento dos trabalhadores. 
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Neste quadro, e para a continuidade do estudo, foram seleccionadas três empresas 

multinacionais de diferentes sectores de actividade que viriam a constituir este estudo 
multi-casos. A Renault  (RRG) é uma dessas três empresas e o relatório que agora se 

apresenta, representa o culminar da pesquisa empírica que decorreu entre Dezembro de 
2008 e Setembro de 2009, no seio desta organização. 
 

Quanto aos motivos que estiveram na origem da escolha da RRG para fazer parte do 
estudo, eles prendem-se, desde logo, pelo interesse que, desde o início, nos suscitou em 

aprofundar a investigação sobre os seus processos formativos por estes apresentarem 
uma forte articulação com a prática e, acima de tudo, pelo facto de na sua organização 
do trabalho, existir uma dimensão formativa e educativa. Para além destes, o interesse 

adveio igualmente dos seguintes factos:  

 Por ser uma organização que nas suas práticas de formação integra quer a 

formação que decorre em contexto de trabalho, quer as práticas de formação em 
alternância e “em cascata”;  

 Por ser uma empresa que em termos de formação trabalha em proximidade com 
uma empresa do grupo, o antigo Instituto de Formação Renault (IFR), 

actualmente designado Instituto de Formação Automóvel (IFA) e em que 
ampliava (aquando do início do estudo) a oferta a todas as empresas do sector 
automóvel, quer em parceria com associações patronais quer com universidades; 

 O facto de a RRG ter de reportar toda a informação de formação à sede da 
empresa em França, o que suscitou o interesse em conhecer a exigências da 

mesma e o grau de autonomia que existe nesta subsidiária em Portugal;  

 Por ser uma empresa com uma enorme tradição na participação de trabalhos 

académicos. Para além do publicado em Espanha, através do estudo CEOE1 em 
que se refere às práticas da empresa em Espanha, em Portugal existem outros 
estudos2 realizados na Renault Portuguesa, esta dedicada à indústria automóvel 

(em Portugal, Cacia com a fabricação de órgãos mecânicos e Setúbal, com a 
montagem); 

 Por fim, por ser uma empresa que desde o início do trabalho exploratório se 
prontificou a colaborar. 

 
Tendo presente os propósitos e os objectivos da investigação, no decurso deste estudo 
de caso, tivemos a oportunidade de ter acesso a um conjunto de dados que permitiram 

caracterizar a política de formação e o conhecimento das práticas empreendidas pela 
empresa. O processo de investigação, decorreu com base num contacto próximo com a 

organização, viabilizado pela responsável de formação.  
 
No âmbito da investigação qualitativa, foram usadas várias fontes de prova (Yin, 1989), 

o que permitiu verificar múltiplas percepções para clarificar significados e observar a 
repetição de uma observação ou interpretação. Este processo de triangulação (Stake, 

1994), foi útil na medida em que se recolheram dados a partir de vários informantes e 
fontes, com a confrontação e comparação subsequentes. O objectivo foi o de não nos 
deixarmos levar por uma única pista, apreendendo os ambientes e recolhendo diferentes 

mensagens. Assim, para além das entrevistas, analisaram-se fontes documentais da 
empresa e outras, acessíveis para consulta, e procedeu-se a observações no terreno. 

 

                                                 
1
 Confederación Española de Organizaciones Empresariales (2003) 

2
 Tese Mestrado Serôdio, Idália (ISCTE, 2004) e MOURA, Rui (Coord.) (2001). Evolução das Políticas de Formação nas 

Empresas. Lisboa: Observatório do Emprego e Formação profissional. Col. Estudos e Análises, Nº 24. 
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Do conjunto dos dados foi possível desenvolver o estudo em torno das políticas e das 

práticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores, pelo que o presente relatório 
se encontra organizado em 5 partes.  

 
Na primeira parte, é apresentada a proposta tipológica que decorreu do estudo 
exploratório e que contribuiu para a recolha, organização e interpretação dos dados 

recolhidos. Como será referido, não se trata de uma tipologia completa nem sequer 
totalmente coerente e que carece ainda de uma confirmação.  

 
A segunda parte do trabalho trata do processo de investigação. Nela se dá conta da 
metodologia e dos procedimentos de recolha de dados e apresentam-se os problemas e 

estratégias definidos para as entrevistas, descrevem-se as opções tomadas na análise de 
conteúdo das entrevistas, apresentam-se os problemas e as estratégias, o registo e a 

condução das observações, assim como as opções tomadas para a análise documental. 
Procede-se a uma reflexão sobre o trabalho de campo e uma referência à sua 
legitimação. 

 
Numa terceira parte, apresenta-se a empresa com os dados mais relevantes em termos da 

sua história e evolução, e alguns dados da sua estrutura interna. Caracteriza-se a 
estrutura e o perfil dos trabalhadores - os designados recursos humanos da empresa, 
apresentam-se as linhas da política e de planeamento da formação e, por fim, analisa-se 

o manual de acolhimento aos novos trabalhadores, como instrumento facilitador da sua 
integração na empresa. 

 
Depois de apresentadas as políticas, a quarta parte do relatório é dedicada à análise das 
práticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores. A análise surge em torno 

das 4 seguintes dimensões: a análise de necessidades de formação, nas suas 
metodologias e instrumentos e no nível de implicação dos diferentes actores; o  

planeamento e organização da formação, através da oferta de formação, das práticas de 
educação não formal e informal, das estratégias de promoção do desenvolvimento 
pessoal e social, dos destinatários da formação, e dos recursos humanos afectos à 

formação; a execução da formação em que se analisa a formação física que foi realizada 
e também o que essa formação representou em termos de custos para a empresa, através 

da execução financeira; ao nível da dimensão do acompanhamento e  avaliação da 
formação, são analisados os procedimentos e práticas de controlo das várias fases da 
avaliação, assim como se procede a uma análise dos resultados da formação. 

 
A quinta e última parte do relatório é dedicada a uma reflexão final em que, 

necessariamente, se procede a uma reflexão crítica sobre o modelo de formação da 
empresa, mas também se procede a uma curta reflexão sobre a experiência de 
investigação e da pesquisa empírica no contexto desta organização.  

 
Com o objectivo de validar a informação nele contida, este relatório será enviado à 

apreciação da empresa. 
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1. Políticas e práticas de formação nas empresas: proposta tipológica  

 

Longe de poder considerar-se uma tipologia completa e coerente, advertimos para o facto 
de que a mesma se baseia apenas nas entrevistas exploratórias e por isso sobre as 

perspectivas dos entrevistados. Por outro lado, pela diversidade e complexidade das 
opiniões e também pelo facto de nem sempre estas serem exclusivas de cada um dos tipos, 
a tipologia carece de confirmação. A mesma empresa pode em alguns aspectos ter uma 

orientação e em outros aspectos, ter outra orientação diferente. Assim, esta não é mais do 
que uma proposta de tipologia, em que na perspectiva weberiana3 há que entender o 

sentido das acções. Trata-se de uma construção teórica a partir dos casos particulares 
analisados. Para que se possam estabelecer relações e para orientar o trabalho de interpretar 
a realidade e a acção, Weber defende a utilização do tipo-ideal ou ideal-tipo 

(“idealtypus”)4. Trata-se de ordenar a realidade, organizá- la para que possa ser 
compreendida. Há que ter em conta que o ideal-tipo não é uma descrição da realidade. O 

ideal-tipo é útil para a compreensão dos acontecimentos que se observam na realidade e, 
neste sentido, é um instrumento privilegiado para a compreensão sociológica (Schnapper, 
2000). O conhecimento da realidade consegue-se pela indicação do grau de aproximação 

de um fenómeno que se classifica (quanto ao tipo), face a um ou vários conceitos 
construídos (Weber, 1991:12). 

 
Na tentativa de caracterizar as políticas e práticas de formação na realidade que foi objecto 
de estudo, e a partir de alguns aspectos que são comuns e outros que se diferenciam, foi 

possível identificar 3 tipos básicos (Quadro 1): 
 

a. Formação tradicional e utilitarista 
b. Formação estratégica orientada para a resolução de problemas 
c. Formação orientada para o desenvolvimento pessoal e social 

 
 

 

                                                 
3 

Não é o facto de as empresas realizarem formação que é relevante em si, mas é a significação social que importa . Para Weber, a 
tarefa da sociologia é interpretar a acção social, captando o sentido da acção e não a acção em si. 
4 

A sua relação é lógica e não tem a ver com uma apreciação avaliativa ou com um modelo que o termo tipo-ideal poderia supor. Por 

isso Weber e outros autores como Schnapper (2000) propõem a utilização de ideal-tipo e não tipo ideal. 
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Quadro 1: Políticas e práticas de formação: Proposta tipológica 

  
 

Dimensões 

Formação tradicional/ 
 utilitarista 

Formação estratégica orientada  
para a resolução de problemas 

Formação orientada para o 
desenvolvimento pessoal e social  

F
o

rm
aç

ão
 e

 R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s 

 

Conceitos em uso 

 

Formação/ Formação Profissional Formação/ Desenvolvimento/  

Competências 

Aprendizagem/Desenvolvimento/ 

Conhecimento 

Estrutura e recursos para a 

formação 

 

Formação centralizada. Estrutura 

reduzida 

Formação descentralizada. Estrutura  

variável 

Formação descentralizada. Estrutura  

variável 

Papel dos RH/ Formação  

 

Dar formação  Promover  formação  Suporte às chefias 

Recurso a empresas/ 

formadores externos 

 

Frequente Frequente Muito frequente 

Formadores internos 

permanentes 
 

Pouco frequente Pouco frequente Pouco frequente 

Formadores internos eventuais 

 

Frequente Frequente Frequente 

P
o

lí
ti

ca
s 

d
e 

fo
rm

aç
ão

 Visão estratégica da Formação  Necessidade de os trabalhadores 

adquirirem conheci mentos  
relacionados com as suas tare fas 

Necessidade de produzir mudanças Necessidade de construir uma sociedade  

melhor 

Formação e desenvolvimento 

de carreiras 

Formação para o exercício da  

actividade actual 

Formação orientada para o futuro e para a  

carreira  

Formação orientada para o 

desenvolvimento pessoal e social 

Política de estágios/ parcerias Reduzida ou inexistente Activa/ O estágio deve representar 

desenvolvimento para ambas as partes 

Activa/ o estágio tem que representar 

desenvolvimento para a pessoa 

P
ú

b
li

co
 

-a
lv

o 

    ic
o

-a
lv

o Destinatários da formação  Grupos directamente ligados à  

produção/ e Quadros e chefias 

Grupos directamente ligados à actividade  

e à produção 

Todos os grupos 

D
ia

g
nó

s-
 

ti
co

 

Diagnósticos para a formação  São consideradas as lacunas e  

detectadas carências, num mo mento 

dado. 

São identificadas áreas de melhoria  

para cada pessoa, em contínuo 

É considerado o potencial que existe em  

cada pessoa, em contínuo. 

P
rá

ti
ca

s 
e 

es
tr

at
ég

ia
s 

n
a 

 f
o

rm
aç

ão
 i

n
ic

ia
l 

Integração na empresa  

 

Formação técnica e específica  da  

função 

Formação para conhecimento de 

procedimentos, chefias e equipas 

Formação sobre os valores, a missão e  

cultura de empresa  

 

Execução da formação de  

integração 

No posto de trabalho sob 

responsabilidade de chefias 

Tutoria no posto de trabalho, e-learning e/ 

ou presencial sob responsabilidade dos RH/ 

Formação e pode envolver outras áreas. 

Tutoria no posto de trabalho, e-learning e/ 

ou presencial sob responsabilidade dos  

RH/ Formação e pode envolver outras áreas. 

Formação inicial 

 
 

Formação em função das  

competências necessárias 

Formação em função das co mpetências 

necessárias 

Processos de RVCC  

Execução da formação inicial 

 

Em ambiente real ou simulado Em ambiente real de trabalho Em ambiente real de trabalho ou outro 

P
rá

ti
ca

s 
e 

es
tr

at
ég

ia
s 

n
a 

 f
o

rm
aç

ão
 c

o
n

tí
n

u
a 

Formação contínua Conhecimento do produto e técnica 

relacionada com o mes mo  

Sistemas e processos ligados a uma  

profissão que visem resolução de  
problemas 

Actividades com aspectos educativos e  

com objectivos alargados 

Execução da formação 

contínua 

Recurso a especialistas internos, 

externos, fornecedores  

No âmbito das unidades de negócio ou de 

trabalho de projecto 

Recurso a especialistas e recursos internos 

 ou externos 

Práticas de Formação não 

formal e  informal  

Pouco relevantes Mobilidade/ Estágios em outros  

departamentos, países 

Mobilidade/ Internet e Intranet/ Centros de 

documentação/ 

Modalidades de formação  Formação on-the-job, Formação  

 em sala  

Formação on-the-job, formação-acção, 

Formação interna em sala e posto de  

trabalho com colegas experientes,  
participação em grupos de trabalho  

Formação on-the-job; self- learning; 

participação através de uma equipa de  

projecto; conhecer as práticas noutro país; 
fóruns de debate 

Avaliação  Níveis de Avaliação  Avaliação da reacção ou de 
conhecimentos 

Avaliação da transferência/  
eficácia e i mpacto 

Avaliação da transferência/ e ficácia  
e impacto  

Tendências para a formação do futuro Formar  para o saber fazer  Formar  para o saber fazer e  saber ser  Formar  para o saber ser  

 
Formação Tradicional e Utilitarista 

 
É importante salientar o facto de a formação se encontrar ligada estritamente aos 

problemas da organização e toda a formação que é realizada visa, apenas, a concretização 
dos objectivos do negócio. Neste caso, a formação dos trabalhadores, tal como nos 
modelos Hard da HRM, tem como fim o aumento de competências para melhorar a 

performance da empresa. Os próprios trabalhadores são considerados um recurso pronto a 
ser usado pela empresa. 

Quanto aos resultados esperados, estas empresas realizam a formação apenas porque a isso 
são obrigadas e desenvolvem enormes planos sem que estes estejam em articulação com a 
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estratégia e com os objectivos dos departamentos. No final, estão preocupadas em atingir  

resultados métricos os resultados práticos para a organização não são medidos. As pessoas 
são enviadas para formação como forma de serem gratificadas ou com o objectivo de fazer 

face a mudanças. No entanto, a formação surge como um acto isolado e os destinatários 
são igualmente indivíduos que acorrem por sua iniciativa. A formação tem um carácter 
parcelar e pauta-se por remediar défices. São empresas reactivas, organizando a formação 

por resposta a problemas que surgem. Relativamente ao papel da formação e dos 
formadores, muitas destas empresas, incluem-se nas que têm a perspectiva de que a 

formação se confina à acção em si, ao momento de sala, e que o papel dos formadores 
termina quando termina a acção. Nesta perspectiva, o lugar dos formadores é no 
departamento de formação, onde devem exercer a sua função e as chefias consideram que 

cabe à formação, por si, resolver os problemas, através de cursos.  
 

Formação Estratégica e orientada para a resolução de problemas 

 

Nas suas lógicas de acção, estas empresas encaram a formação como uma verdadeira 

opção estratégica para o desenvolvimento dos trabalhadores e dos próprios processos de 
trabalho em que a cultura empresarial é orientada para o desenvolvimento de competências 

actuais e futuras. Mais do que estarem preocupadas com o número de cursos realizados, 
estas empresas, estão, efectivamente, interessadas nos resultados e no impacto da formação 
ao nível do trabalho e da organização. Existe um apelo à articulação entre o trabalho e a 

formação e na medida em que se valorizam os saberes adquiridos pela experiência e os 
saberes adquiridos pela formação, são valorizadas as lógicas transversais.  

Os técnicos e formadores exercem a função formação a par do exercício do trabalho, e 
consideram que o seu trabalho termina apenas quando os objectivos da formação são 
conseguidos ao nível do trabalho ou da organização. Todo o processo formativo é 

desenvolvido em articulação com o processo produtivo. Verifica-se, uma passagem da 
tradicional transmissão de conteúdos para modelos que visam facilitar a construção do 

saber e das competências. Por isso, nas lógicas de formação-acção ou de formação em 
alternância em que se apoiam, os conteúdos para a formação são os próprios conteúdos e 
situações de trabalho, é a realidade existente, contra uma lógica de conteúdos de 

disciplinas. Pelo forte envolvimento dos participantes, são modelos que atribuem aos 
próprios trabalhadores mais autonomia, responsabilidade e controlo. A formação, sendo de 

longo prazo, é assim, um meio que com outros meios e estratégias, contribui para ir 
alterando os processos de trabalho. 
 

Formação orientada para o desenvolvimento pessoal e social 

 

Enquadra-se nesta perspectiva, a formação contínua que vai para além daquilo que é 
aplicável directamente dentro da empresa mas que poderá ser uma mais valia para o 
trabalhador como pessoa. Trata-se de uma formação orientada para o desenvolvimento 

pessoal, social e relacional, numa óptica de sociabilização para o pleno exercício das 
capacidades de cidadania. É o caso da formação que incentiva o desenvolvimento de 

cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários, cidadãos abertos ao diálogo que 
respeitam os outros e as suas ideias, e que valorizam a dimensão humana do trabalho e o 
desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, através da formação do carácter e da 

formação cívica. Trata-se de uma formação que visa formar cidadãos livres, críticos e 
activos, abertos ao mundo e preocupados com o futuro do planeta, com os direitos 

humanos ou com a justiça social. As práticas de formação podem incluir temas ou 
actividades de comunicação, arte, educação interpessoal e familiar, a participação cívica e 
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ambiental, orientações e pistas para a definição de percursos de educação e gestão da 

carreira.  
A formação tem em conta os interesses dos trabalhadores e tem objectivos mais alargados, 

de desenvolvimento pessoal e social que não se confinam aos objectivos imediatamente 
ligados ao lucro. Nestas empresas, para além da organização, existe o trabalhador, a pessoa 
e o seu auto-desenvolvimento, a partir de uma reflexão consciente sobre os valores 

espirituais, estéticos, morais e cívicos.  
Em alguns casos, existe uma preocupação a nível do reconhecimento de competências com 

o objectivo de elevar a qualificação dos trabalhadores. Uma preocupação que pode ir para 
além do benefício directo e imediato que pode resultar para a empresa. Também nos 
modelos soft da HRM existe uma ênfase no lado humano e se o desenvolvimento dos 

trabalhadores tem em vista a melhoria da empresa, os trabalhadores são aqui considerados 
como um bem e uma fonte de vantagem competitiva através da sua imp licação e 

adaptabilidade. Nestas empresas é esperado que os trabalhadores tenham capacidade para 
resolver problemas e tenham a autonomia necessária para transformar os problemas em 
oportunidades. É o caso das empresas que apostam na formação de Quadros 

nomeadamente pela rotação interna o que implica muitas vezes uma experiência noutros 
países, em que existe a intenção clara de elevar a autonomia dos trabalhadores.  

Este modelo parte do princípio de que na medida em que se estabelecem redes fortes de 
relações e de interacções na organização, criam-se novas dinâmicas nos sistemas de 
trabalho e, nesse sentido, existe formação .  

2. Metodologia do estudo de caso 

A investigação iniciou-se com o estudo exploratório, ao que se seguiu uma fase de 
aprofundamento no sentido de compreender as políticas e práticas de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores na empresa.  

Neste processo utilizou-se a triangulação de dados e recorreu-se a procedimentos que 
permitiram verificar as afirmações dos entrevistados. Compararam-se as respostas dos 

diferentes entrevistados, pediram-se as fontes de verificação dos aspectos referidos, e 
realizaram-se observações e registos.  
As fontes de dados às quais se recorreu foram as seguintes: 

 Entrevistas 

 Observação 

 Análise Documental 
 

O facto de se ter recorrido a diversas técnicas para a recolha de dados, permitiu obter 
diferentes perspectivas sobre um mesmo assunto, além de permitir obter informação de 

diferente natureza e depois compará- la. Com a análise documental obteve-se uma 
representação condensada da informação e com a análise de conteúdo, através da 
manipulação das mensagens, foi possível “inferir sobre uma outra realidade que não a 

da mensagem” (Bardin, 2004:41).  
 

Depois de termos enviado o pedido de continuidade do estudo a uma das responsáveis 
da DP, o processo foi encaminhado para a agora responsável de Planeamento e 
Desenvolvimento Organizacional e foi marcada uma primeira reunião com o objectivo 

de apresentar o Protocolo de Estudo de Caso (APÊNDICE 1). Nesta reunião foram 
então definidas as pessoas a entrevistar e a responsável disponibilizou-se a agendar 

todas as entrevistas. 
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Quanto à selecção dos entrevistados, desde logo se definiu que se pretendiam 
entrevistar, para além dos destinatários e dos profissionais directamente ligados à 

formação, directores e responsáveis de departamento. A entrevista a estes últimos 
revestia-se de dois objectivos: em primeiro lugar, para conhecer a sua perspectiva sobre 
a formação da empresa e os efeitos que a mesma tem sobre os trabalhadores que 

constituem as suas equipas de trabalho; depois, pelo facto de se pretenderem identificar 
práticas de formação e desenvolvimento levadas a cabo no seio das direcções e 

departamentos. 
 
Teve-se ainda em conta um critério de diversidade como forma de garantir a 

heterogeneidade dos sujeitos. O objectivo era assegurar a presença da diversificação 
externa e interna dos sujeitos (Guerra, 2006). Sendo o objectivo da investigação o 

estudo das políticas e práticas de formação, pretendia-se representar as expectativas dos 
indivíduos com diferentes papéis na empresa (diversificação externa). Por outro lado, 
podendo estar a formação organizada a partir de diferentes departamentos da empresa, 

procurou-se a maior diversidade entre o grupo de pessoas envolvidas na formação 
(diversificação interna). 

 
Após a apresentação do protocolo, foi seguida a metodologia de Granier, (2001:88) em 
que o diagnóstico antecede sempre a acção e em que se consideraram as quatro etapas 

seguintes: 
 

 A tomada prévia de informações: Permitiu definir a orientação a dar à pesquisa. 
Com base no estudo exploratório e também através de algumas conversas 

prévias com os nossos interlocutores da empresa, colocaram-se hipóteses de 
trabalho e foi-se definindo a problemática. Foi nesta fase que se definiu a melhor 
forma de recolher o material, se através de entrevistas individuais ou de grupo, 

se da observação de situações, ou através de questionário. Nesta fase, pediram-se 
alguns documentos de trabalho da empresa e estudos realizados internamente. 

De acordo com Granier (2001:88) a apresentação das hipóteses e a definição de 
método “constituem suportes de ajustamento entre a organização e o 
investigador”; 

 

 Definição do modo de recolha do material: O papel de observador da vida da 

organização e a recolha de informações pelo contacto directo com os 
trabalhadores, esteve, desde logo, presente em toda a intervenção. Pela 

entrevista, os indivíduos forneceram informações verbais mas também as 
informações não verbais foram percebidas através da observação.  
Os indivíduos foram previamente informados sobre a investigação em curso via 

RH e cada entrevista começou por uma informação geral sobre a investigação, 
os objectivos, a garantia de confidencialidade, a metodologia e a restituição dos 
resultados. À medida que decorreu o trabalho de campo, houve necessidade de 

reformular ou reorientar o protocolo inicial porque se descobriu uma outra 
dimensão do problema ou porque surgiu um elemento fundamental na 

problemática que não havia sido considerado à partida; 
 

 A produção do diagnóstico: A interpretação do material recolhido não constituiu 

uma verdade nem um sistema interpretativo fechado. Por mais que se baseasse 
em dados objectivos ou quantitativos, não revelaria a realidade. “La 
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stabilisation des constats d`enquête fait l`object d`un travail, souvent long, 

d´objectivation”(Granier, 2001:90). Houve que realizar um debate crítico com 
os actores que intervieram uma vez que toda a análise dos dados se baseou na 

semântica e por isso, no sentido que os entrevistados dão ao seu discurso e à sua 
acção; 

 

 A formalização do diagnóstico: A formalização dos resultados assenta, no 
presente relatório, na interpretação dos dados recolhidos. No entanto, tentaremos 

ainda uma apresentação oral junto da empresa com o objectivo de promover a 
“transparência” sobre o decurso da investigação e os interlocutores serão 

“convidados a distanciar-se dos seus papéis sociais para adoptar um outro 
olhar sobre a sua própria realidade” (Granier. 2001:91).  

2.1. Procedimentos na recolha de dados 

 
Uma das técnicas usadas foi a entrevista presencial junto de informantes privilegiados e, 

com o objectivo de comparar as respostas, realizaram-se, conforme já referido, 
entrevistas a informantes com diferentes papéis na empresa. Como as entrevistas, por si 
só, não fornecem dados sobre a acção concreta do objecto a estudar, porque “o que as 

pessoas afirmam sobre as suas práticas não é suficiente para revelar as lógicas que as 
subentendem” (Ruquoy, 2005:88), e porque de acordo com o mesmo autor, a entrevista 

é um instrumento mais adequado “para delimitar os sistemas de representações, de 
valores, de normas veiculadas por um indivíduo” (id:89) foram igualmente usadas a 
observação com registo sistemático de notas e a análise documental.  

 
De acordo com o mesmo autor (id:89), se o objectivo é conhecer as práticas, é 

importante conhecer o modo como subjectivamente elas são valorizadas, mas, devem 
considerar-se também as relações sociais que tenham efeitos independentes da 
consciência dos actores. Por tal facto, recorreu-se à observação e à análise de 

documentos. 
 

Em todas as fases do trabalho de campo e à medida que iam decorrendo as entrevistas, 
fomos sempre mantendo um contacto com a interlocutora no sentido de a manter 
informada sobre a forma como decorriam os trabalhos. Parece-nos que este aspecto foi 

fundamental para manter uma boa relação e aceitação por parte de todos.  
 

As entrevistas realizaram-se, como já referido, após a primeira reunião com a 
responsável de Formação, onde se definiram as pessoas a entrevistar. Após a entrega do 
protocolo de estudo de caso (que consta no APÊNDICE 1) e da declaração do 

orientador sobre o propósito do estudo definiram-se alguns procedimentos de parte a 
parte para a marcação e realização das entrevistas e entregaram-se os guiões que 

serviram de base à condução das entrevistas. 
 
Os guiões (APÊNDICE 2) foram enviados posteriormente aos entrevistados pela 

interlocutora, responsável de Formação, na empresa. Assim, na maior parte das 
entrevistas, os entrevistados conheciam o guião.  

À medida que se iam transcrevendo as entrevistas, iam-se alimentando as Quadros 
previamente preparadas para solicitar, dentro de cada temática, as fontes de verificação. 
O objectivo era, na medida do possível, recolher provas dos factos e das informações 
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veiculadas aquando de cada entrevista. Este objectivo foi referido a todos os 

entrevistados no início de cada entrevista.  
Depois de transcritas as entrevistas e quando se enviavam aos entrevistados para que 

validassem a informação, era enviada a lista de evidências construída a partir da análise 
do seu discurso. A maior parte dos entrevistados não enviou as evidências que foram 
solicitadas. 

Depois de transcritas as entrevistas, procedeu-se à análise do seu conteúdo. 
 

As observações foram realizadas em diferentes situações, nomeadamente, aquando das 
entrevistas. Pareceu-nos que cada entrevista e cada entrevistado constituíam elementos 
importantes para a recolha de informação.  

2.2. As entrevistas. Problemas e estratégias. Registo e condução 

 

As entrevistas seguiram, em princípio, as perguntas definidas no guião utilizado para 
cada caso. Foram construídos 3 guiões: um para os responsáveis e técnicos de formação 
e formadores, outro para os participantes nas acções, e outro para os directores ou 

responsáveis de departamento (APÊNDICE 2). No entanto, dada a diversidade de 
funções dos entrevistados, em muitos casos, colocaram-se questões que não constavam 

dos guiões porque os entrevistados abordavam assuntos que nos pareciam interessantes 
e muito reveladoras. Por questões de limitação de tempo de alguns entrevistados, 
algumas questões previstas no guião foram, assim, preteridas, tendo-se optado por 

abordar as questões por eles, de novo, introduzidas.  
Assim, colocaram-se as questões que se consideraram adequadas tendo em conta as 

características da empresa, as respostas dadas e os temas abordados pelo entrevistado, e 
também a capacidade de resposta do entrevistado.  
 

Conforme já referido, as entrevistas foram todas marcadas pela responsável de 
Formação, nossa interlocutora, e foi através de e-mail ou de telefone que foram por nós 

confirmadas.  
No primeiro contacto com a pessoa a entrevistar, e no início de cada entrevista, 
resumiram-se os objectivos da entrevista e o seu contributo para o estudo em curso. O 

objectivo era cativar o interesse e a curiosidade do entrevistado fazendo-o sentir-se 
participe da investigação. Pediu-se autorização para gravar a entrevista e definiu-se que 

a sua transcrição seria enviada aos entrevistados poucos dias depois, pelo que a todos 
foi pedido o e-mail pessoal.  
 

No final de cada entrevista, era sempre perguntado aos entrevistados se haveria alguma  
questão importante que não tivesse sido colocada e que considerassem importante 

abordar. 
A duração de cada entrevista foi variável mas, em média, situou-se entre os 30 minutos 
e a 1 hora, sendo que em alguns casos, este tempo foi condicionado pelos própr ios ou 

previamente, pela interlocutora. 
 

Dependendo da dimensão em causa, e do seguimento do guião definido à partida, que 
como já se referiu, nem sempre foi possível cumprir rigorosamente as mesmas questões 
para todos os entrevistados, as questões foram colocadas no sentido de compreender os 

seguintes aspectos: 

 Percepção sobre a política de formação 
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 Percepção sobre o Diagnóstico, o Planeamento, a Organização, a Execução, e a 

Avaliação das práticas de formação 

 Descrição do nível de participação do entrevistado no desenvolvimento da 

formação 

 Descrição de Outras situações com carácter formativo  

 Descrição de Formação ou eventos organizados na própria área, departamento 
ou direcção 

 Descrição de práticas de Formação para desenvolvimento Pessoal 
 

Após a realização de cada uma das entrevistas, houve a preocupação de a transcrição ser 
efectuada o mais rapidamente possível - nos dias em que se realizaram ou, nos dias 

imediatamente seguintes. Cada entrevista transcrita foi depois enviada por e-mail, para 
cada um dos entrevistados. No e-mail enviado, era solicitado aos entrevistados que 
revissem o texto e que poderiam acrescentar ou alterar alguma parte da entrevista. A 

maior parte dos entrevistados deu retorno, informando que concordava com o conteúdo 
do texto e, apenas em alguns casos, foram sugeridas alterações.  

 
O trabalho desenvolvido depois de cada entrevista obedeceu a uma sequência de tarefas 
em paralelo, que a seguir se enumeram pela ordem em que foram realizadas: 

 
1º) Preenchimento da grelha de Observação/ Diário de bordo  

2º) Transcrição da entrevista 
3º) Descrição das frases importantes com as evidências a solicitar  
4º) Relatório de estudo de caso – algumas notas 

5º) Envio da entrevista transcrita para validação 
6º) Análise de conteúdo 

 
Com o objectivo de manter o anonimato e a confidencialidade dos entrevistados, neste 
relatório, os entrevistados não serão identificados pelo que as entrevistas realizadas 

obedecem a uma codificação que se apresenta no Quadro 2. 
 

Quadro 2: Codificação das entrevistas 

Fonte informante Local/ Empresa Sequência da recolha 

D – Directores e responsáveis de departamentos (Entrevista)  

 

 

REN 

 

 

01 

02 

03 

… 

10 

P – Participantes e destinatários da formação (Entrevista) 

F – Responsáveis, técnicos de formação e formadores 

(Entrevista) 

OBS – Observação 

DOC - Documento 

 
O número de entrevistas realizadas foi definido no decorrer do trabalho empírico e 

optou-se por não realizar mais entrevistas quando se verificou uma saturação empírica 
(Guerra, 2006), em que os dados que estavam a ser recolhidos não traziam nada de novo 

e começavam a repetir-se. 
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Na Renault foram realizadas no total 12 entrevistas, como se descreve no Quadro 3. 

Apresentam-se as entrevistas transcritas (APÊNDICE 3)5 que deram origem à análise de 
conteúdo.  

Quadro 3: Entrevistas realizadas na Renault 

Informantes Departamento/ Funções 
 

Data Código 

Pessoas envolvidas na 

organização da 
formação/ área RH 

Técnicos RH 
 

Responsável de formação 17-01-2009 FREN06 

Formadores 
Responsável de formação - IFA 
 

10-03-2009 FREN07 

Pessoas envolvidas na 

organização da 
formação/ Outras 
áreas 

Chefias/ 

Responsáveis 
 

Chefe Serviços Técnicos de filial 
 

15-12-2008 DREN01 

Director de filial 

 
16-12-2008 DREN02 

Chefe de vendas de filial 
 

18-12-2008 DREN05 

Público-alvo 

 

Mecânico (Cotech 1) 
 

18-12-2008 PREN03 

Mecânico (Cotech 2) 
 

18-12-2008 PREN04 

 

 
2.2.1. Análise de conteúdo das entrevistas 

 

Na análise de conteúdo, o investigador vê-se confrontado com um corpus constituído 
pelo discurso de um certo número de pessoas que são os entrevistados e, colocam-se 

alguns problemas (Ghiglione e Matalon, 1992: 187), nomeadamente: 
- “Como colocar cada discurso sob uma forma mais fácil de abordar, de maneira a 
nele conservar tudo o que é pertinente e nada mais que isso?”  

- “O que disse cada um a propósito de um ponto particular?” 
- “Que diferenças e semelhanças existem entre os discursos das pessoas?”  

 
Parece-nos, no entanto, que no processo de análise de conteúdo há que, igualmente, 
proceder a uma análise crítica do discurso, como seja: 

- Como garantir que as inferências que se realizam e as percepções que se obtêm da 
análise do discurso, correspondem exactamente ao que o entrevistado disse ou quis 

dizer? 
- Como garantir que o sentido que se deu a uma frase reproduz o sentido intrínseco da 
mesma? 

- Como garantir que uma frase que se considera negativa, o pode ser não em relação à 
formação da empresa (o que se pretende analisar) mas sim em relação a contingências 

ou factores externos que a condicionam? 
 
Relativamente ao primeiro bloco de questões, a organização do material realizou-se 

numa Quadro em Excel, com vazios à esquerda e à direita, para anotar e marcar 
semelhanças e contrastes. Começou-se por uma análise dos dados brutos que se 

transformaram de forma organizada e foram agregados em unidades de análise. Todas 
as frases que considerámos como unidades de registo se referiam a pontos de vista ou 
descrições sobre a formação e o desenvolvimento na empresa ou fora dela, 

independentemente se as mesmas eram positivas, negativas ou neutras.  
 

No caso das políticas de formação e desenvolvimento, e dentro da categoria de 
princípios e valores, definiu-se uma subcategoria sobre organização do trabalho, já que 

                                                 
5
 Neste relatório apresentam-se  em APÊNDICE apenas as primeiras páginas das entrevistas transcritas. 

No entanto, a transcrição total de todas as entrevistas encontra-se em nosso poder e pode ser consultada. 
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alguns aspectos da organização do trabalho tanto podem, por si, ter um carácter 

formativo, como podem determinar directamente situações de formação.  
 

Organizou-se a análise do conteúdo tendo em conta as três fases cronológicas que 
propõe Bardin (2004) a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 
resultados.  

 
A pré-análise iniciou-se com uma leitura flutuante, com a escolha das frases e a 

preparação do material, e com a elaboração dos indicadores. Nem sempre as hipóteses 
foram estabelecidas na pré-análise, e como afirma Bardin (1979:98), tal como as 
questões norteadoras, elas podem surgir no decorrer da investigação. Assim, na fase da 

pré-análise, e depois de uma leitura atenta das entrevistas, algumas das categorias foram 
definidas a priori, em função dos objectivos da investigação mas, outras, surgiram a 

partir do próprio discurso dos entrevistados e foram consideradas à medida que foram 
sendo encontradas. 
A escolha das categorias obedeceu a um critério semântico (por temas). No entanto, 

considerámos não apenas a semântica da língua, mas também a interpretação do sentido 
que o indivíduo atribui às mensagens. O ponto de partida é a mensagem, mas foram 

consideradas também as condições contextuais em que foram produzidas.  
 
Seguiu-se depois a exploração de todo o material em que tivemos presentes as questões 

colocadas no segundo bloco de questões. Houve uma preocupação permanente em 
colocar as unidades nas respectivas categorias, mantendo e respeitando a posição do 

entrevistado face ao tema, isto é, as respostas não eram colocadas nas catego rias em 
função do que o investigador considerava, mas em função do que foi perguntado e da 
resposta dada. Mesmo que ao investigador lhe pudesse parecer que a resposta coubesse 

numa outra categoria, manteve-se o tema/ dimensão da pergunta. Só desta forma se  
poderia garantir a posição do entrevistado face aos temas. Procedeu-se ao recorte do 

material que interessava e foi descartado o que não interessava. Foram consideradas, no 
entanto, todas as frases com afirmações positivas ou negativas ou neutras sobre os 
temas em questão, sem que algumas respostas de algum entrevistado tivessem sido 

descartadas. 
 

Foi ainda necessário distinguir a unidade de registo (o que se conta) da regra de 
enumeração (como se conta/modo de contagem). A unidade de registo com vista à 
categorização e contagem, foi a frase6, simples ou composta. No entanto, muitas vezes, 

uma frase simples não transmite a totalidade da ideia e ou se analisada separadamente, 
não contextualiza o sentido ou a intenção do entrevistado. Assim, na análise de 

conteúdo, mantiveram-se as frases inseridas no seu contexto, de parágrafo ou oração.  
A regra de enumeração ou o modo de contagem (Bardin, 2004:101) é a frequência 
ponderada em que uma maior frequência de aparição, representa uma maior 

importância. 
 

Os diversos tipos de enumeração que surgem citados pelos autores da bibliografia de 
referência (Bardin:2004; Guerra:2006; Vala:2007) são vários e podem referir-se à 

                                                 
6
 De acordo com Estrela, E,, Soares, M. A. e Leitão, M. J. (2003:121), a frase é a unidade mínima de comunicação, delimitada no  

início por uma maiúscula e, no final, por um sinal de pontuação. Pode conter  só uma oração (frase simples) quando é constituída 

por uma só palavra, várias palavras sem verbo, por várias palavras com um verbo ou locução verbal. A frase pode conter mais do 
que uma oração (frase composta), quando nela existe mais de um verbo ou locução verbal. 
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presença / ausência, à frequência, à frequência ponderada, à intensidade, à direcção, à 

ordem, ou à co-ocorrência. 
A presença de um tema num discurso é significativa da sua importância para o sujeito, 

funcionando como um indicador. No entanto, a ausência de elementos ou temas pode, 
em alguns casos, veicular um sentido e, por isso, constituir uma variável importante. 
A frequência é a medida geralmente mais usada e, em alguns casos, poderá significar 

que a importância de uma unidade de registo aumenta com a frequência da sua aparição.  
A direcção é uma regra de enumeração qualitativa e pode ser favorável, desfavorável ou 

neutra (eventualmente ambivalente). Os pólos direccionais podem ser de natureza 
diversa: bonito/feio (critério estético), pequeno/grande (tamanho), melhor/pior 
(qualificação), etc. 

 
Obedeceu-se a um critério de exclusividade e cada unidade de registo não foi incluída 

em mais do que uma categoria. Como forma de o garantir (unidades de registo únicas 
em cada categoria) e de facilitar o trabalho de distribuição das unidades pelas 
categorias, definiram-se as categorias e o que caberia em cada uma delas (Quadros 4, 5, 

6, 7). 
 

A opção por analisar as atitudes positivas, negativas e neutras baseou-se em Bardin 

(2004:58) e teve a ver com o facto de a amostra ser suficientemente diferenciada 
(entrevistas a formandos, formadores e outro pessoal afecto à Direcção de Pessoal e 
directores/ chefias) donde previmos que poderiam surgir resultados significativamente 

diferentes. 
 

De facto, o discurso dos entrevistados remete tanto para opiniões ou pontos de vista 
acerca do que se passa na empresa, como pode remeter para aspectos gerais, concepções 
não necessariamente vinculadas à organização. O discurso pode ainda ser descritivo no 

sentido de explicar factos existentes, mas, ainda assim, baseia-se no ponto de vista de 
cada sujeito.  

 
Por fim, procedeu-se ao tratamento dos resultados em que se produziu a interpretação e 
a inferência. Procurou-se, como já se referiu, o significado do que era dito mas também 

a informação em si, que ajudava a conhecer a acção na empresa.  
Realizou-se a análise de conteúdo e também uma análise crítica do discurso, na medida 

em que não se atendeu apenas ao que era dito mas também à forma como era dito ou 
produzido o discurso. O objectivo foi sempre o de tentar reproduzir e inferir o mais 
fielmente possível mas, como refere Pedro (1997:36) “uma análise de um texto é, 

sempre, simultaneamente, uma análise parcial e uma descrição da situação 
sociocultural”. 

 
Para tal, imprimiram-se os Quadros da Análise de Conteúdo em folhas de formato A3 
(APÊNDICE 4)7 e foram tomadas notas no canto direito do texto transcrito. Usaram-se 

igualmente canetas coloridas, e a mesma cor para sublinhar as semelhanças, as 
diferenças e as frases neutras.  

 

                                                 
7
 Neste relatório apresentam-se  em APÊNDICE apenas as primeiras páginas da análise de conteúdo. Na realidade, as folhas, pela 

sua dimensão foram imprimidas em formato A3. As Quadros com a Análise de Conteúdo total de todas as entrevistas, encontra-se 
em nosso poder e pode ser consultada. 
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Neste processo, pretendeu-se valorizar mais o significado dos fenómenos do que a sua 

frequência. Tal como refere Guerra (2006:40), “não se procura uma representatividade 
estatística mas sim uma representatividade social”. No entanto, considerou-se 

importante obter a frequência de atitudes positivas, negativas e neutras, como forma de 
obter um Quadro geral das atitudes dos trabalhadores face às políticas e práticas da 
empresa. Em alguns casos, os entrevistados referiram aspectos de uma determinada 

categoria ou sub-categoria em mais do que uma pergunta e, noutros casos, não se 
referiram a essa categoria pelo que o número de frequências não é coincidente com o 

número de entrevistados. 
 
Para esta avaliação houve que ter em conta alguns aspectos relativos à semântica, ao 

sentido e à construção frásica. Uma ideia ou opinião negativa em relação à formação 
proporcionada pela empresa pode não significar que o entrevistado esteja a ser crítico 

com a mesma. Pode manifestar a sua opinião em relação a contingências ou factores 
externos que a condicionam. Uma crítica à formação, pode referir-se apenas à acção de 
outras áreas ou de outros colegas e não estar em causa a política ou mesmo as práticas 

da empresa. Neste caso tem que se considerar a pergunta que foi formulada e não 
apenas ao conteúdo da resposta. Tem que se desmontar a resposta e perceber se o que 

está a ser dito corresponde ao que o entrevistado quer realmente dizer.  
Existem frases que são ditas na negativa mas que têm uma intenção positiva. Da mesma 
maneira, algumas frases referem-se à negação de algumas situações ou de políticas da 

empresa mas que não significam que o entrevistado esteja contra ou a favor. É a opinião 
manifesta do entrevistado que vai determinar o sentido/ a classificação a dar à frase. Se 

ele não manifesta a sua opinião, será uma frase neutra. Foi considerado o sentido dado e 
não apenas as palavras que foram usadas. 
 

Aparentemente, algumas frases que antecediam outras frases (positivas ou negativas) 
iam no sentido das mesmas frases mas, lendo apenas a frase, fora do seu contexto, não 

se pode afirmar que essa frase predissesse a frase seguinte. Nestes casos estas frases 
foram sempre consideradas neutras.  
Também as frases positivas o são consideradas na perspectiva do entrevistado. Ele pode 

estar a defender uma ideia que para si é positiva mas, na realidade, saber que o que está 
implícito não acrescenta nada ou não é um factor positivo na empresa. Foi sempre 

respeitado o sentido atribuído pelos entrevistados. Por outro lado, as ideias positivas 
defendidas podem sê-lo em relação ao próprio e não necessariamente à empresa. Estas 
foram consideradas sempre que a frase continha em si um contributo para a 

compreensão da formação na empresa ou da relação dos trabalhadores com a mesma. 
Em caso de dúvida, a frase foi sempre considerada como “neutra”.  
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Quadro 4: Definição das categorias e subcategorias de Políticas de formação 

 

 
 

 
 

 

Quadro 5: Definição das categorias e subcategorias de Práticas de formação 

Dimensão  Práticas de formação  

Definição As práticas de formação e desenvolvimento promovidas a partir dos recursos Humanos ou directamente de outra direcção da em presa e que se relaciona com as políticas 

Categoria Oferta Organização  Diagnósticos Avaliação Problemas 

Definição 

Referências ao tipo de formação proporcionada 
por outras direcções ou áreas da empresa, e 

como se caracteriza: Produto, Técnica, 
Comportamental. 

Aspectos da organização e desenvolvimento das 
acções. Inclui métodos e estratégias usados. 

Práticas e processos de 

diagnóstico de necessidades de 
formação, sejam os que 

permanentemente estão em 
curso na empresa, os que são 

realizados .pontualmente ou os 

diagnósticos realizados antes da 
formação em concreto. 

Práticas de avaliação de acordo com 
Taxonomia de Kirkpatrick (1998). 

Sobre pessoal, 
qualificações, 
profissões, ou 

formação. 

Sub-

categoria 
Técnica Produto 

Comportame

ntal 

Form 

integração 

Form 

contínua  

Práticas 

informal e não 

formal 

Meios, sistemas 

e processos 

Diagnóstic

o para a 

acção 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Problemas 

Definição 

Referências e 

opiniões sobre 
a oferta de 
formação 

técnica/ que 
habilita a 

trabalhar com 
ferramentas 
ou sistemas. 

Pode ser geral 
ou específica. 

Inclui 
frequência da 

formação. 

Referências 

e opiniões 
sobre a 
oferta de 

formação de 
produto/ que 

visa 
conhecer o 

produto com 
que se 

trabalha. 

Inclui 
frequência 

da formação. 

Referências à 

oferta 
existente de 
formação 

comportament
al/ que visa 

actuar ao nível 
do 

comportament
o e das 

atitudes. 

Inclui 
frequência da 

formação. 

Se existe 
plano de 

acolhimento. 
A forma 
como as 
pessoas 
vêem a 

integração 
na empresa e 

o caso de 
cada um. 

Referências e 
opiniões sobre 

aspectos 

organizativos, 
de métodos e 
estratégias, e 

dos 
formadores. 

Situações que 

ocorrem em 
situação de 
trabalho, 

estratégias de 
formação sem ser 

em sala ou 
previamente 

organizado como 
formação mas 
que se podem 

revestir de um 
carácter 

formativo. 

Os meios, 
sistemas ou 
formas de 
identificar 

necessidades de 
formação. Podem 
ser instrumentos 

criados 
propositadament

e em certo 
momento ou 
podem ser os 
resultados que 
são utilizados 

com esse fim. 

Avaliação 
de 

diagnóstico
, realizada 

antes da 
formação 
no sentido 

de a 
adequar ao 

grupo. 

Avaliação 
da  reacção 
à formação. 

Avaliação dos 

conhecimento
s adquiridos 
na formação. 

Avaliação da 
transferência 

ou do impacto 
ao nível do 

trabalho e da 
organização. 

Problemas, 
dificuldades 

relativamente 
a factos 

actuais ou do 
passado 

relativos a 

pessoal, a 
qualificações, 
a profissões, a 

formação. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Dimensão Políticas de Formação 

Definição 
Elementos que compõem o conjunto de regras e valores que confluem nas directrizes globais da organização para a formação e  desenvolvimento dos trabalhadores. O que existe em termos de 

organização, de estrutura e de recursos. Os princípios e os valores  que regem as lógicas de acção.  

Categoria Princípios e valores Lógicas de acção 
Estrutura e recursos da 

formação 
Público-alvo  Problemas 

Definição 

Princípios gerais nos quais assenta a formação e a 

organização do trabalho  e a sua relação com a política e a 
estratégia da empresa. Os princípios inerentes ao 

desenvolvimento dos trabalhadores  e das suas carreiras 
profissionais e enquanto pessoas. 

Os princípios que conduzem a acção. O que 
justifica as práticas. 

A estrutura e os recursos que são 
usados na formação. 

Os 

trabalhadores 
abrangidos por 
formação na 
empresa. 

Problemas 
sobre políticas 
de formação 

Sub-

categoria 

Organização 

do trabalho  
Desenvolvimento Formação 

Estatística/ 

custo 

Antecipação/ 

Estratégica 

Des. Pessoal e 

Social 

Recursos 

Humanos  

Recursos 

materiais 
Público-alvo  Problemas 

Definição 

Aspectos da 
organização do 
trabalho que 
ajudam a 

compreender as 
práticas de 
formação e que  
podem revestir-
se de um 

carácter 
formativo. 

Aspectos que 
deliberadamente 
ou não ocorrem 
com o intuito de 

promover o 
desenvolvimento 
actual e futuro 
profissional dos 
trabalhadores. A s 

estratégias de 
envolvimento ou 
não das pessoas, 
dos destinatários 
e das chefias  na 

tomada  de 
decisão.  

Aspectos que 
ocorrem 
deliberadamente ou 
não com vista à 
formação dos 

trabalhadores. O 
porquê e os princípios 
que estão subjacentes. 
A opinião dos 
entrevistados face à 

formação. 
Envolvimento versus 
imposição. 

Se a formação 
se realiza por 
aspectos 
legais e se a 

formação é 
entendida 
como um 
custo. Todos 
os aspectos 

inerentes às 
lógicas de 
acção 
relacionadas 
com custos e 

com 
estatísticas. 

Se é reactiva ou 
proactiva. Se a 
formação está 
alinhada e 

decorre da 
estratégia da 
empresa. Se se 
desenvolve na 
perspectiva da 

melhoria 
contínua. 

Não 
directamente 
ou apenas 
relacionado 
com o trabalho 

actual ou 
futuro do 
trabalhador. 

RH ao serviço 
da formação. 
A perspectiva 
que os 

entrevistados 
têm sobre a 
gestão da 
formação por 
parte dos RH. 

O âmbito de 
acção dos RH. 

O que existe em 
termos de 

meios, 
equipamentos. 
Recursos 
internos ou 
externos. 

Se a formação 
é transversal a 
todos os 

trabalhadores 
ou se se 
confina a 
grupos ou 
categorias 

profissionais. 

Factos actuais 

ou do passado 
relativos a 
políticas de 
formação 

dentro ou fora 

da empresa e 
que revelam a 
perspectiva do 
entrevistado. 
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Quadro 6: Definição das categorias e subcategorias de Práticas de formação em outras direcções 

 
 

 
 

 
Quadro 7: Definição das categorias e subcategorias de Perspectiva futura da formação 

 
 

 
 

Dimensão  Práticas de formação Outras Direcções 

Definição As práticas de formação desenvolvidas a partir de outras direcções, departamentos ou áreas, que não provêm directamente da gestão de topo. 

Categoria Oferta Organização da formação Diagnósticos Avaliação Problemas 

Definição 

Referências ao tipo de formação proporcionada 
por outras direcções ou áreas da empresa, e como 

se caracteriza: Produto, Técnica, 
Comportamental. 

Aspectos da organização e 
desenvolvimento das acções. Inclui 

métodos e estratégias usados. 

Práticas e processos de 
diagnóstico de necessidades de 

formação, sejam os que 
permanentemente estão em 

curso na empresa, os que são 
realizados .pontualmente ou os 
diagnósticos realizados antes da 

formação em concreto. 

Práticas de avaliação de acordo 
com Taxonomia de Kirkpatrick 

(1998). 

São 
concepções 
gerais acerca 
de políticas 
públicas, 

factos 
históricos ou 
evidências 
gerais, não 
específicas da 

empresa. 

Sub-

categoria 
Técnica Produto 

Comprotame

ntal 

Form 

integraç

ão 

Form 

contínua  

Práticas 

informal e 

não formal  

Meios, sistemas e 

processos 

Diagnós

tico 

para a 

acção 

Nível 1 Nível 2 
Nível 3 

e 4 
Problemas 

Definição 

Referências e 

opiniões sobre a 
oferta de 
formação 

técnica/ que 
habilita a 

trabalhar com 
ferramentas ou 
sistemas. Pode 

ser geral ou 
específica. 

Frequência desta 
formação. 

Referências 
e opiniões 

sobre a 
oferta de 

formação 
de produto/ 

que visa 
conhecer o 

produto 

com que se 
trabalha. 

Frequência 
desta 

formação. 

Referências à 
oferta 

existente de 
formação 

comportament
al/ que visa 

actuar ao nível 
do 

comportament

o e das 
atitudes. 

Frequência 
desta 

formação. 

Se existe 
plano de 
acolhim
ento. A 

forma 
como as 
pessoas 
vêem a 
integraç

ão na 
empresa 
e o caso 
de cada 

um. 

A 
formação 
que é 

organizada 
ao nível 
dos 
departamen
tos, áreas 

ou 
direcções 
que não os 
RH. 

Situações 
que 

ocorrem 
em situação 
de trabalho, 
estratégias 
de 

formação 
sem ser em 
sala ou 
previament
e 

organizado 
como 
formação. 

Os meios, sistemas 

ou formas de 
identificar 

necessidades de 
formação. Podem 
ser instrumentos 

criados 
propositadamente 
em certo momento 
ou podem ser os 

resultados que são 

utilizados com esse 
fim. 

Avaliaçã

o de 
diagnóst

ico, 
realizada 
antes da 

formaçã
o no 

sentido 
de a 

adequar 

ao 
grupo. 

Avaliaçã
o da  

reacção 
à 

formaçã

o. 

Avaliaç

ão dos 
conheci
mentos 
adquirid

os na 

formaçã
o. 

Avaliaç
ão da 

transferê

ncia ou 
do 

impacto 
ao nível 

do 

trabalho 
e da 

organiza
ção. 

Problemas, 
dificuldades 

relativamente 
a factos 

actuais ou do 

passado 
relativos a 
pessoal, a 

qualificações, 
a profissões, 

ou a formação. 

Dimensão  Perspectiva futura da formação 

Definição Perspectiva futura quanto a várias dimensões da formação dentro e ou fora da empresa. 

Categoria 
Público/ 

Participantes 

Áreas de 

Formação 
Práticas de formação Formadores Problemas 

Definição 

Os trabalhadores 
abrangidos por 
formação. 

Oferta de formação 

emt ermos de áreas  
e conteúdos 
abrangidos. 

Aspectos de organização, planeamento e 
execução da formação 

Características e aspectos relevantes 
relativos aos formadores do futuro. 

Problemas referidos 
em geral sobre o 
futuro da formação. 

Sub-

categoria 

Público/ 

Participantes 

Áreas de 

Formação 
Organização  

Métodos e 

estratégias 
Características Competências Problemas 

Definição 

Os trabalhadores 
abrangidos por 
formação. 

Oferta de formação 
emt ermos de áreas  
e conteúdos 

abrangidos. 

Aspectos de 
organização e 
planeamento da 

formação 

Métodos e 
estratégias a usar na 
formação do futuro 

Características 
pessoais e 
profissionais dos 

formadores 

Competências/ 
habilidades 
referidas 

Problemas referidos 
em geral sobre o 
futuro da formação. 
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2.3. A observação. Problemas e estratégias. Registo e condução 

 
Partindo do princípio de que na observação se deve permitir que a situação se apresente 

tal como é, o observador deve procurar não intervir para não modificar os resultados. 
Foi o que ocorreu na entrevista de verificação, já que esse momento foi usado, 
igualmente, como instrumento de observação. Fomos ao encontro do entrevistado, no 

sentido de captar a percepção que tem acerca das questões colocadas, e tentámos, em 
todo o momento e na medida do possível, não alterar o seu meio habitual.  

 
Para o registo e análise, foi elaborada uma grelha de observação de comportamentos que 
estivessem relacionados tanto com a normal actividade de formação e desenvolvimento, 

como com o próprio acto produtivo. 
Os registos de observação foram realizados tendo como base a proposta de Evertson e 

Green (1986) (de acordo com Léssard-Hébert, 2005:154): 
  

 Descrição de um acontecimento crítico  

 Descrição pormenorizada de comportamentos que se produzem no decurso de um determinado tempo  

 Redacção de um texto pessoal (no diário de bordo) descrevendo a percepção que o investigador tem dos 
acontecimentos em função do seu Quadro de referência teórico, das suas questões, das suas dúvidas e do 

desenrolar da investigação 

 As notas do trabalho de campo que descrevem o que foi visto, ouvido, vivido e pensado pelo investigador 

na sequência de uma observação 

 

À semelhança do que ocorreu com as entrevistas, também nas observações se começou 
a verificar uma repetição dos factos observados pelo que nas últimas entrevistas 

realizadas, não se efectuaram registos acerca das mesmas.  
 
As observações realizadas deram origem a 11 registos (APÊNDICE 5), identificados no 

Quadro 8. 
Quadro 8: Registos de observações realizadas na Renault 

Código Registo de Observações Dados 

Data Hora Local 

OBSREN01 Momento de entrevista 01 15-12-2008 15h00 Telheiras 

OBSREN02 Momento de entrevista 02 16-12-2008 09h40 Telheiras 

OBSREN03 Acção de Formação 16-12-2008 10h30 Telheiras 

OBSREN04 Visita a áreas de trabalho 17-12-2008 10h00 Telheiras 

OBSREN05 Momento da entrevista 04  19-12-2008 10h45 Telheiras 

OBSREN06 Momento da entrevista 05 19-12-2008 11h40 Telheiras 

 

2.4. A análise documental. Estratégias e problemas 

 
Para a análise documental seguiu-se a mesma linha de pensamento das entrevistas e da 
observação. Tratou-se de recolher documentos com informação relevante para a 

investigação, uns que, desde logo, foram pedidos no Protocolo do Estudo de Caso e 
outros, à medida que se foram realizando as entrevistas. Neste caso, foram sendo 

solicitadas as fontes de verificação ou as evidências do que ia sendo referido pelos 
entrevistados. O conjunto destes dados recolhidas serve, conjuntamente com as outras 
fontes de informação, para contribuir para a compreensão dos factos, não sendo, por si, 

suficientes. De todas as evidências solicitadas, umas foram facultadas e outras não 
(Quadro 9).  
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Quadro 9: Evidências pedidas e disponibilizadas na Renault 

  

Evidências 
Pedidas 

 

Evidências 
disponibilizadas 

Tema Conteúdo  

 
 
 

 
 
 
Práticas de 

formação 

 Dados da formação/ estatísticas 
 

 √ √ 

 Certificação aplicada à área de formação na empresa 
 

 √  

 Catálogo / Oferta de Formação 
 

 √ √ 

 Produtos da formação/ Fontes de verificação 
 

 √  

 Manual do colaborador e Dossier de integração na 
empresa 

 

 √ √ 

 Documentação usada no processo de formação (das 
várias áreas da empresa) 

 Diagnóstico 

 Planeamento 

 Concepção 

 Organização 

 Desenvolvimento (Manual de acolhimento, 
documentação de apoio …) 

  
 
 

√ 

 
 
 

√ 

 Acompanhamento e Avaliação (relatórios 
relevantes que possam ser disponibilizados) 

 

  

√ 
 

 

 Outras Formas de Intervenção (directamente 
ligadas à formação) 

 

 √ √ 

 
Política de 
formação da 

empresa 

 Dados gerais da empresa (História da empresa, evolução 
da actividade e do negócio, dados de Recursos 
Humanos) 

 Organigrama (Estrutura hierárquica e funcional) 

 Balanço Social 
 

  
 

√ 

 
 

√ 

 Estudos anuais de clima e de liderança  
 

 √  

 Dados sobre  mobilidade interna 
 

 √ √ 

 Planos de actividades que visam o desenvolvimento dos 
trabalhadores  

 

 √ √ 

 Dados sobre projectos    
√ 

 

 
 Revistasinternas 

   

 √ √ 

 
O facto de ser importante para a investigação poder contar com evidências dos aspectos 
que fossem afirmados pelos entrevistados, foi referido no início de cada entrevista. Era 

pedido que na medida do possível, para todos os dados e descrições efectuadas, pudesse 
existir material que comprovasse a veracidade dos factos descritos.  

 
Tal como refere Stake (2007:85), em muitos casos, os documentos solicitados servem 
de substitutos de registos de actividade que directamente não puderam ser observados.  

De facto, os documentos recolhidos foram muito importantes para complementar a 
informação obtida através quer das entrevistas quer da observação. 

 
Numa primeira fase, à medida que se foram recolhendo os documentos, eles foram 
sendo arquivados, sem a preocupação da sua análise. Já depois da análise de conteúdo, 

passou-se à organização e análise do material recolhido. Nesta fase, foi efectuada uma 
primeira análise do material, no sentido de verificar em que medida ele poderia servir os 

objectivos do estudo. 
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A lista de documentos sujeitos a análise encontra-se no Quadro 10 e inclui fontes não 

escritas (portal de Intranet e curso na plataforma de e-learning), fontes escritas não 
oficiais tal como revistas e, também, fontes estatísticas.  

 
Quadro 10: Documentos para análise na Renault 

Código Documento Descrição Dados 

Data Hora Local Resp. 

DOCREN01 Caderno 
“Standards da 

actividade e 
métodos  

(aplicável nas revisões) no âmbito do Per4 
V2 

 

18-12-

2008 

 

10h45 

 

Telheiras 

 

Cotech 1 

DOCREN02 Acesso à 
Intranet dos 

Mecânicos 

O acesso que  desde o seu posto de trabalho 
os mecânicos “Cotechs” têm acesso à 

Intranet geral e a aplicações e ferramentas 
directamente relacionadas com as tarefas 
que executam. 

 

19-12-

2008 

 

9h30 

 
 

Telheiras Cotech 1  

DOCREN03 “Levantamento 
de Necessidades 

do IFA” 

Documento que o IFA envia para as filiais 
para que indiquem as necessidades de 

formação e o número de pessoas que de 
acordo com os percursos definidos têm de 
fazer um ou outro curso. 

 

10-03-

2009 
18h30 

 
 

Chelas IFA 

DOCREN04 “Levantamento 
necessidades de 

formação AV” 

“Levantamento Necessidades de Formação 
AV” – Formação Técnica 2008 preenchido 

pela filial e Telheiras. 

12-2008 
__ 

 
Telheiras Resp. área 

DOCREN05 “Levantamento 

necessidades de 
formação 2009” 

“Levantamento Necessidades de Formação 

2009 – Renault  Telheiras” doc com nomes 
de participantes e orçamento das acções 
previstas. 

 

09-2009 __ 

 

Chelas DRH 

DOCREN06 Docs e e-mails Docs internos de formação e e-mails com 
assuntos de formação. 

15-12-

2008 17h00 

 
Telheiras Resp. área 

DOCREN07 Normas de 
atendimento 
telefónico 

Documentação de apoio à formação das 
operadoras da C. Telefónica na filial de 
Telheiras. 

15-12-

2008 
__ 

 
Telheiras Resp. área 

DOCREN08 E-mail sobre 
acolhimento de 

estagiário 

E-mail sobre a realização de estágio na filial 
de telheiras. 

9-12-

2008 
12h24 

 
Telheiras Resp. área 

DOCREN09 Convocatórias 

de formação 

Notificações automáticas de convocatórias 

enviadas directamente pelo sistema (Docs 
em papel). Outras convocatórias. 

03 - 

2009 
__ 

 

Chelas DRH 

DOCREN10 Programa de 
formação e 
folha presenças 

Programa da acção do dia 16 de Dez. 2008 
sobre Renault Minuto realizada na filial de 
Telheiras. 

16-12-

2008 
10h30 

 
 

Telheiras 

Resp. área 

DOCREN11 Plano de 

formação 
interna novo 
Megane 

Docs para a organização da formação a 

decorrer na filial de Telheiras e em que os 
formadores são os Cotechs (mecânicos) 

 

12-2008 __ 

 

 
Telheiras 

Resp. área 

DOCREN12 Formação”Relé” 
pós-venda: Guia 

para o animador 

DVD e documento de 8 páginas para dar a 
conhecer o produto e manutenção do 

Sandero, Twingo, Renault Sport e Renault 
Koleos. Inclui um capítulo sobre “boas 
práticas em pós-venda”. Formação 
conduzida sob responsabilidade e supervisão 

do chefe de pós-venda. 

 

 

 

12-2008 

__ 

 
 

 
Telheiras Resp. área 

DOCREN13 Revista interna 
“Global” edição 
francesa, Verão 
2008 

Revista interna da Renault, com artigos 
sobre actualidade de produtos, a Renault no 
Mundo, reportagens, entrevistas internas, 
barómetros dos leitores, Dossier, Imprensa, 

Indicadores de qualidade e de crescimento. 

 

03 - 

2009 

__ 

 
Chelas 

DRH 

DOCREN14 Revista 
“Trajectória” 
2009 

Revista dos concessionários Renault – 4º 
trimestre 2007 dedicado ao tema “novas 
oportunidades de negócio” 

03 - 

2009 
__ 

 
Chelas DRH 

DOCREN15 Newsletter 
“Entre Nós”, 

Maio 2008 

Newsletter da Renault  com resultados de 
satisfação do cliente, resultados de qualidade 

e resultados do inquérito de compromisso 
2007. 

 

03 - 

2009 

__ 

 
Chelas 

DRH 

DOCREN16 Plano de 
formação 2009 

Plano de formação 2009 da filial de 
Telheiras. 

03 - 

2009 
__ 

 
Chelas DRH 
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Para os documentos mais relevantes do ponto de vista do seu conteúdo, foi criada uma 

ficha de Análise Crítica ao Conteúdo dos Documentos (APÊNDICE 6), com indicação 
do tipo de documento, a descrição, os termos usados, os objectivos do mesmo e as 
circunstâncias em que o mesmo surgiu.  

Nesta fase pretendeu-se analisar os documentos e encontrar um fio condutor que fosse 
comum a todos, analisando como se relacionam entre si e identificando sinais das 

políticas e práticas em vigor na empresa. Para tal, procedeu-se a uma redução dos dados 
no sentido da sua simplificação e de facilitar a obtenção de conclusões.  
 

DOCREN17 Balanço do 
Plano de 

formação 2008 

Comparação entre as várias filiais, por tipo 
de formação, com total de horas e execução 

do orçamento. 

03 - 

2009 
__ 

 
Chelas DRH 

DOCREN18 Seguimento da 
formação 2009 

“Seguimento da formação profissional 
2009” – Nº de horas por mês, nas várias 
filiais e total acumulado. 

03 - 

2009 
__ 

 
Chelas DRH 

DOCREN19 Macro Plano da 
formação de 

2009 - IFA 

Planeamento anual e mensal de todos os 
módulos de formação a realizar. 

03 - 

2009 
__ 

 
Chelas DRH 

DOCREN20 Plano e 
resultado da 
formação 

Plano e resultado da formação de curso de 
Francês de 50h, de 10/2008 a 01/2009 na 
RRG.  

03 - 

2009 
__ 

 
Chelas DRH 

DOCREN21 Avaliação da 
eficácia da 

formação 2008 

“Tableau de Bord” – Indicador mensal da 
avaliação da eficácia da formação. 

03 - 

2009 
__ 

 
Chelas DRH 

DOCREN22 Grelha da 

Avaliação da 
eficácia da 
formação 

Documento enviado a chefias para 

registarem e devolver aos RH a evolução de 
alguns parâmetros dos colaboradores após 
uma acção de formação. 

03 - 

2009 __ 

 

Chelas DRH 

DOCREN23 Tableau de 
Bord Rec. 

Humanos 
2008 e 2009 

Documento produzido pela DRH da RRG 
Portugal, para enviar para França com 

indicadores da actividade de emprego, 
absentismo, acidentes, custos com pessoal, 
formação e caracterização dos efectivos. 

03 - 

2009 __ 

 
Chelas 

DRH 

DOCREN24 Histórico 
Individual de 

Formação 2009 

Documento anual, por empregado, com a 
formação realizada nesse ano. 

12/2009 
__ 

 
Chelas DRH 

DOCREN25 Candidatura 
POPH – 
Indicadores da 
RRG 

Conjunto de indicadores da actividade de 
formação e emprego, preparados por ocasião 
da 1ª candidatura da empresa a um projecto 
co-financiado de formação. 

12/2009 

__ 

 
Chelas DRH 

DOCREN26 Seguimento da 

Formação 
identificada no 
“Comité de 
Carreiras” 

Documento que espelha a formação 

realizada na sequência das necessidades 
identificadas aquando do “Comité de 
Carreiras” (umas das vias de diagnosticar 
necessidades de formação). 

12/2009 

__ 

 

Chelas 
DRH 

DOCREN27 Seguimento da 

formação RRG 
Lisboa 2009 

Neste documento produzido pelos RH, 

constam as horas de formação por filial, o 
custo total e o número de participantes. 

12/2009 
__ 

 

Chelas DRH 

DOCREN28 Ficha de 
Avaliação da 
Eficácia da 

Formação 

É uma ficha que tem o objectivo de  
conhecer a opinião da chefia e do 
trabalhador quanto “à validade da acção”. 

12/2009 

__ 

 
Chelas DRH 

DOCREN29 Resultado da 
Avaliação da 
Eficácia da 
Formação 

Resultados por curso, com média de 
participantes e de chefia. 

12/2009 

__ 

 
Chelas DRH 

DOCREN30 Histórico 

Individual - 
2009 

Neste documento – com a informação não 

trabalhada, é possível quantificar os 
participantes em formação, por grupo 
funcional. 

12/2009 

__ 

 

Chelas DRH 

DOCREN31 Seguimento por 
entidade 

formadora 

Neste documento é possível analisar a 
formação realizada internamente e a que 

recorre a entidades externas. 

12/2009 
__ 

 
Chelas DRH 

DOCREN32 Indicadores 

Entidade 
Beneficiária 
(Candidatura 

POPH 2009) 

Estes indicadores contêm dados que 

tradicionalmente se encontram nos balanços 
sociais das empresas, nomeadamente, 
trabalhadores, género, habilitações, grupos, 

funcionais, etc. 

12/2009 

__ 

 

Chelas 
DRH 
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Procurámos colocar-nos no papel da empresa e tentar encontrar contradições ou 

distorções. Estivemos atentos a todos os pontos de vista e expressões dos autores mas 
também aos factos e dados revelados. No entanto, na análise qualitativa efectuada em 

alguns documentos, a apresentação de dados teve um interesse meramente descritivo, 
contribuindo para uma visão de conjunto. 
 

Cada documento surge com uma codificação que segue o mesmo princípio das 
entrevistas e das observações. As três primeiras letras indicam o tipo de fonte dos 

dados, as três seguintes identificam a empresa, e a numeração final indica a sequência 
da recolha de cada documento (Quadro 11). 
 

Quadro 11: Codificação dos documentos na Renault 

Fonte informante Local/ Empresa Sequência da recolha 

 

DOC – Análise Documental 

 

REN 

 

01 

02 

03 

… 

 

2.5. Avaliação e legitimação do trabalho de campo 

 
Para além do envio da transcrição de todas as entrevistas aos respectivos entrevistados, 

a investigação foi submetida a uma avaliação externa na medida em que foi apresentada 
num seminário de investigação e num congresso.  
Na empresa, o presente relatório será enviado à nossa interlocutora e será solicitada uma 

reunião com os entrevistados para que possam validar os dados apresentados.  

2.6. Reflexões sobre o trabalho de campo (problemas, erros, escolhas, 

dificuldades) 

 
Em todo o processo, o principal problema a salientar prende-se com o facto de a 

investigadora, enquanto profissional da área, poder não ter tido a necessária capacidade 
de distanciamento. Tentou, sempre, utilizar os dados de forma independente e usar 

várias fontes de recolha de dados. Mesmo os dados contraditórios foram usados, como 
forma de potenciar a exactidão das informações.  
Associado a este facto, outra preocupação era não exercer qualquer processo de 

influência. Os resultados da pesquisa devem, obviamente, ser independentes do 
investigador mas a verdade é que não se sabe qual é o impacto que a presença e as 

influências pessoais tiveram no trabalho de campo e nos resultados. Teve-se, sempre, 
presente este facto para que todo o contributo assentasse numa pesquisa rigorosa que se 
baseasse em provas e evidências, para assegurar a credibilidade e a fiabilidade dos 

dados.  
 

Relativamente às entrevistas, houve a preocupação de definir claramente os objectivos 
antes de as mesmas começarem. Utilizou-se a linguagem do entrevistado e foram 
usados termos, expressões e linguagem do sector de actividade e da empresa.  

 
Procurou-se respeitar, sempre que possível, a ordem pela qual o entrevistado se 

propunha iniciar. Por vezes optou-se por colocar as questões relacionadas com o que o 
entrevistado acabava de dizer, para seguir um fio condutor e para aprofundar, em lugar 
de ter a preocupação em ler a pergunta que vinha a seguir. No entanto, por questões de 
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limitação de tempo, para seguir com a temática que ia sendo abordada, ficaram por 

colocar algumas questões do guião. Foi durante o processo de transcrição das primeiras 
entrevistas, que nos apercebemos que deveríamos ter colocado questões que não 

chegaram a ser formuladas.  
 
Por outro lado, apesar de terem sido construídos 3 diferentes guiões, houve ainda assim, 

entrevistados que pelas suas características fazia mais sentido colocarem-se questões 
diferentes e não constantes no guião. A base e os temas eram os mesmos mas houve 

casos em que fazia sentido colocar diferentes perguntas, pensadas a priori. 
 
Foi fundamental manter um permanente estado de alerta no sentido de prestar muita 

atenção ao que o entrevistado dizia. Assim, aquando da realização das entrevistas 
procurava-se reformular o que acabava de ser dito pelo entrevistado, como forma de 

garantir que se fazia uma leitura correcta.  
 
Por vezes, em lugar de formular questões, optou-se por fazer comentários sobre o que o 

entrevistado tinha dito, de forma a dar um tom mais de conversa e que o entrevistado se 
sentisse mais à vontade para continuar a conversa. O objectivo era ainda o de confrontar 

o entrevistado com perguntas, dados, situações ou sobre questões da organização. 
Parece-nos que o investigador deve ter o papel de questionar não se limitando aquilo 
que lhe é dado a perceber, ou que os outros lhe mostram ou revelam à primeira vista. 

Mesmo agindo de boa fé, o entrevistado pode pensar que está a dar a informação 
correcta e unicamente válida mas, confrontado com outra realidade, acaba por ver outras 

hipóteses igualmente válidas e, eventualmente, até mais adaptáveis ou ajustadas. Isto 
mesmo foi sentido quando, por exemplo, perguntando sobre os resultados da formação, 
numa avaliação a quente, todos respondiam que tinha sido muito positiva e que correu 

muito bem. No entanto, quando confrontados com o facto de que poderiam ter-se usado 
outras metodologias, mais dinâmicas ou activas, todos acabavam por concordar e 

lamentar o facto de assim não ter sido. Neste sentido, o investigador tem de ter, antes de 
mais, esta meta visão e meta percepção e capacidade de distanciamento ao que é 
imediato e que se apresenta mais fácil. 

 
A principal dificuldade sentida foi o facto de, frequentes vezes, o entrevistado se afastar 

das questões colocadas ou do assunto que se estava a abordar.  
 
Outra dificuldade sentida prende-se com as próprias questões abordadas cuja 

compreensão poderia não ser imediata para todos os entrevistados ou poderia ser 
passível de uma outra interpretação. Referimo-nos, por exemplo, à questão em que se 

perguntava sobre situações que têm um carácter formativo, ou mesmo à questão sobre 
se a empresa promove o desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores. Depois das 
perguntas, sentíamos, muitas vezes, que era necessário dar um exemplo ou detalhar-se a 

questão para garantir a sua correcta compreensão por parte do entrevistado. Por vezes, 
era mesmo necessário dar um tempo ao entrevistado para que pensasse em algumas 

dessas práticas dado que, por exemplo, a associação de determinadas situações com 
carácter formativo a formação, pode não ser imediata. Desconhecemos se estes factos 
influenciaram, de alguma forma, as respostas dadas. 



 

31 

3. A Renault 

 

3.1. História e evolução da empresa 

 

Em Portugal, para além da estrutura de produção de componentes para a indústria 
automóvel que se situa em Cacia – Aveiro, e que é independente, o grupo Renault está 

representado pela Renault  (RRG), pela Renault Portugal (RP), e pela empresa de 
crédito automóvel (RCI). São 3 empresas distintas e cada uma delas reporta a França.  

A Renault Portugal (RP) configura toda a actividade comercial da Renault em Portugal 
e é o importador. 
A RRG integra a rede que tem contrato de concessão com a Renault e é capital 100% 

Renault. Para além da RRG, existe uma rede de concessionários ou agentes Renault, 
que é constituída num sistema próximo ao franchising em que particulares ou agentes 

trabalham ao serviço da marca. 
A Renault  (RRG) é primeiro grupo de distribuição automóvel na Europa. Com uma 
gestão transversal em 13 países, num total de 270 estabelecimentos e com cerca de 

14.500 trabalhadores é, desde 2001, quem congrega as ex-sucursais e filiais de venda 
Renault na Europa e quem incrementa a presença comercial do construtor nos grandes 

centros urbanos europeus. 
A Renault  Portugal, através das orientações estratégicas do grupo, é composta por uma 
unidade operacional de base composta por dois pólos urbanos, em Lisboa e Porto. A 

cada um dos pólos pertencem diversos estabelecimentos Renault que incluem vários 
pontos de venda e de serviços técnicos (oficinas de carroçaria, mecânica e de serviços 

rápidos). 
É o grupo mais importante da Renault em Portugal tanto pelo número de trabalhadores 
como pelo volume de vendas nas actividades da distribuição automóvel.  

Neste contexto, o Pólo de Lisboa, dispõe de uma rede de 5 estabelecimentos: Chelas, 
Telheiras, República, Areeiro e Fetais, estando este último vocacionado para a venda de 

veículos usados para comerciantes. No Pólo do Porto a actividade Renault é assegurada 
através dos estabelecimentos de Gondomar e Boavista. Em todos os estabelecimentos 
coexistem dois grandes ramos de actividade profissional: a Comercial (veículos novos, 

veículos ocasião, financiamentos, aluguer de veículos e as peças sobressalentes) e o 
Após-Venda (manutenção/reparação, Renault Minuto).  

A RRG e a Renault Portuguesa têm ligações estreitas ao nível comercial, mas não ao 
nível dos Recursos Humanos. Assim, todo o reporte da RRG em matérias de recursos 
humanos e de formação é feito à RRG de França, que centraliza todas as RRG do 

Mundo, particularmente da Europa, onde têm mais peso.  
 

O Instituto de Formação Automóvel (IFA), anteriormente designado Instituto da 
Formação Renault, tem sido a entidade da empresa responsável pela formação técnica e 
pela formação comercial da rede de concessionários da marca. No ano 2000 surgiu a 

ideia de abrir a formação que se fazia na Renault, a todo o mercado automóvel. Surgiu, 
então, uma empresa independente, com uma designação diferente que passaria a ser 

Instituto da Formação Automóvel, depois de desaparecer a palavra Renault, mas com 
100% do capital Renault. Essa empresa teria como objectivo fazer a formação que já 
fazia para a rede Renault e com as restantes marcas. O projecto não vingou como era 

esperado e, em 2005, foi extinta a actividade exterior e hoje mantém-se como uma 
empresa independente, juridicamente, mas do ponto de vista funcional é 100% Renault.  
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Na Europa toda há 4 países que têm uma organização como a de Portugal, em que os 

centros de formação agrupam toda a formação técnica e mecânica e gerem toda a 
formação. Para além de Portugal, também em Espanha, na Áustria e em Inglaterra existe 

um centro de formação. Nos outros países, a formação esteve até há 2 anos atrás nos RH 
de cada filial, de onde dependia a formação e de há 2 anos para cá depene da direcção 
de Após-Venda. Este centro de formação faz uma articulação com os RH do ponto de 

vista das questões relacionadas com a Formação, tal como o envio das convocatórias, ou 
a realização do “levantamento de necessidades”. 

 
Quanto aos dados de recursos humanos que reflectem o clima que se vive na empresa, 
em Portugal, recorremos aos resultados do “Inquérito de Compromisso” que é 

respondido por todos os trabalhadores das filiais e que em 2007, obteve uma taxa de 
resposta de 99% (Fonte: newsletter Entre Nós). Os resultados são superiores aos 

registados na empresa nos outros países da Europa e entre as opiniões, as notas 
demonstram que os trabalhadores: sentem orgulho em trabalhar no grupo Renault 
(96%); que recomendam o grupo como sendo um bom empregador (93%), e que têm 

uma ideia muito clara das responsabilidades do trabalho (99%).  

3.2. Os trabalhadores 

 
Nos dados de Recursos Humanos da empresa, a análise ao número de trabalhadores 
surge repartida entre o”total de inscritos”, tratando-se do número total de efectivos com 

vínculo à empresa, e o “total de disponíveis” que soma o total de inscritos e aprendizes 
(o que inclui trabalhadores externos), menos os ausentes. Em 2008, os trabalhadores 

inscritos eram 419 e o total de disponíveis era de 412 trabalhadores.  
O número de trabalhadores da empresa inclui os efectivos das 4 filiais e da sede de 
Lisboa e das 2 filiais e da sede do Porto.  

 
Gráfico 1: Total de trabalhadores disponíveis em 2008 

 
Fonte: Tableau de Bord dos Recursos Humanos 2008 

 

Da análise dos dados (Gráfico 1) é possível verificar que os Operários, em número de 
250, são o efectivo mais representativo dos trabalhadores. Incluem as funções habituais 

das oficinas automóvel ao nível da mecânica, carroçaria e pintura, os preparadores e 
outros trabalhadores com funções na venda das peças automóvel.  

O grupo dos Vendedores e Comerciais que perfaz um total de 95 trabalhadores, integra 
quer os vendedores das filiais, quer os trabalhadores com funções comerciais na 
empresa. 

Os Técnicos e Administrativos compõem o terceiro grupo mais representativo dos 
trabalhadores, com 57 elementos. Inclui quer os administrativos que dão apoio em cada 

uma das filiais, quer os administrativos e técnicos das áreas financeira, pessoal, 
marketing e informática que se encontram nas sedes.  
Os Quadros e órgãos da Direcção integram 10 pessoas no total.  
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Os trabalhadores na empresa são ainda internamente designados como os “directos” que 
correspondem aos “produtivos”, que incluem os trabalhadores que lidam directamente 

com o cliente, como os recepcionistas, os vendedores e os operários das oficinas. De 
outro lado, encontram-se os trabalhadores com funções de suporte, considerados os 
“indirectos” ou “não produtivos” e que incluem todos os Quadros, técnicos e 

administrativos.  

 

Relativamente ao tipo de contrato que possuem os 419 trabalhadores, em 2008, apenas 
30 trabalhadores tem um contrato por tempo determinado. Todos os outros, possuem 
um contrato por termo indeterminado (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2: T ipo de vínculo à empresa  

    
Fonte: Tableau de Bord dos Recursos Humanos 2008 

 
Quanto à estrutura etária (Gráfico 3) em que se encontravam os trabalhadores da 

empresa em 2008, verifica-se que o grupo etário dos 35 aos 44 anos é aquele onde se 
situa um número superior de efectivos, constituindo 40% da população total. O segundo 
grupo mais expressivo é o dos 25 aos 34 anos com 26% da população. O terceiro grupo 

etário é o dos 45 aos 54 anos. 
Gráfico 3: Estrutura etária 

    
Fonte: Tableau de Bord dos Recursos Humanos 2008 

 
Relativamente ao número de anos de trabalho (Gráfico 4), a antiguidade em 2008, mais 

de 50% dos trabalhadores tem entre 5 e 14 anos de empresa. 
 

Gráfico 4: Antiguidade na empresa 

    
Fonte: Tableau de Bord dos Recursos Humanos 2008 
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Considerando a distribuição pela categoria género (Gráfico 5), verifica-se que 88% são 

homens. Esta tendência da maior expressividade de homens mantém-se em todos os 
grupos, sendo que o dos Profissionais Qualificados, é aquele onde a diferença de género 

é mais acentuada (dado que é neste grupo que se incluem os operários, profissionais 
estes que neste sector são maioritariamente homens).  
  

   Gráfico 5: Distribuição dos trabalhadores por género 2008 

    
 Fonte: Indicadores da Entidade Beneficiária/ Candidatura POPH 2009 

 

A estrutura de habilitações dos trabalhadores (Gráfico 6) revela que mais de 60% dos 
trabalhadores possui habilitações ao nível do básico, 35% ao nível do secundário (26% 
Homens e 9% Mulheres) e 5% que possui formação superior.  

 
Gráfico 6: Habilitações nas empresas do grupo (Nº de trabalhadores) 

    
   Fonte: Indicadores da Entidade Beneficiária/ Candidatura POPH 2009 

 

Asplund (2005:54) refere-se a um estudo de Oosterbeek (1998), que defendeu uma 
correlação positiva entre níveis formais de educação e formação na empresa: os 

indivíduos com uma melhor educação colhem um maior retorno sobre os seus 
investimentos em formação. Mais especificamente, enquanto a oferta de formação (por 
parte dos empregadores), não revela qualquer variação com o nível de educação formal 

dos empregados, os que possuem menos habilitações revelam uma muito menor 
demanda para a formação do que os que possuem níveis habilitacionais superiores.  

Também O`Connell (2005) refere que os que possuem habilidades mais altas, ou nível 
de escolaridade mais elevado, são mais propensos a participar em acções de formação 
nomeadamente a formação, promovida pelo empregador. 

 
Relativamente às práticas de recrutamento e selecção dos trabalhadores, muitos iniciam 

através de um “estágio” de 5 dias na oficina com mecânicos e profissionais experientes 
de forma a que estes validem os conhecimentos e competências dos primeiros. Se a 
necessidade é imediata, a admissão faz-se através das competências que é o factor que 

tem mais peso. Se no período de admissão, não existem necessidades urgentes, à 
questão sobre se mais valorizam a competência, a qualificação ou a atitude, é a atitude 

e a competência/ saber fazer que mais importa à empresa. Na filial de Telheiras, por 
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exemplo, o chefe de equipa da oficina é um jovem engenheiro que tendo iniciado a sua 

actividade como mecânico, teve a oportunidade de promoção na carreira.  
A Mobilidade Interna é outra realidade à qual voltaremos num outro ponto do relatório e 

constitui uma forma de admissão de trabalhadores para outras funções que transitam na 
empresa a nível nacional ou internacional. Trata-se de designada política de Auto-Bus e 
numa das observações no terreno (OBSREN04 no APÊNDICE 5) pudemos observar um 

processo de uma pessoa do Armazém que tendo manifestado interesse em trabalhar na 
área de front-office como “Conselheiro de Serviço”, viu a oportunidade de transitar, 

dado o pedido de demissão de um elemento dessa área. 

3.3. Política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 

Relativamente à política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores, 
começaremos por justificar precisamente o facto de nos referirmos à política desde logo, 

porque nela cabem todas as orientações e princípios directores da acção. Pretende-se 
compreender os fins visados pela política de formação e o conjunto dos princípios que 
permitem definir os tipos de formação a desenvolver dentro da empresa (Soyer, 2003).  

 
As orientações gerais e específicas da empresa para a formação nas RRG da Europa, são 

anualmente emanadas, desde França, através de um documento com as definições da 
“Política de Formação” para o ano em curso. Deste documento surgem as “orientações 
gerais de formação”, documento que é enviado a todos os directores e chefias. No 

documento relativo ao ano de 2009, elas baseiam-se nos eixos estratégicos da visão da 
empresa para o mesmo ano, sendo dadas as seguintes orientações:  

 Garantir aos clientes uma qualidade de serviço exemplar;  

  Promover formação adequada e necessária de acordo com uma “avaliação 
fina das necessidades” através das ferramentas de avaliação e ser exigente na 

qualidade dos benefícios, custos e prazos;  

 Desenvolver as formações internas recorrendo a formadores internos. 

 O documento refere que as acções que compõem o Plano de Formação devem 

responder “à necessidade de gerir a manutenção do desenvolvimento das competências 
dos trabalhadores assim como os seus percursos profissionais”, na medida em que 

contribuem para a aquisição de novas competências a fim de antecipar o impacto 
ocasionado pelos novos produtos, pelas novas técnicas e tecnologias e pelas evoluções 
organizacionais. Neste sentido, as acções constituem-se em duas categorias de 

formação: as que visam a adaptação dos trabalhadores ao seu posto de trabalho e as que 
visam o desenvolvimento das suas competências profissionais e pessoais.  

 
O Plano integra, necessariamente, as acções definidas nos critérios de selecção, e as 
acções de formação definidas como prioritárias - como sejam as de novos produtos, que 

normalmente acompanham o lançamento de novos veículos, processos ou ferramentas 
de trabalho. Se o documento refere que estas últimas devem constituir 85% do Plano de 

Formação, e, nesse sentido, supõe uma imposição da formação a realizar, ele refere 
também que o Plano deve integrar as acções que constituem o desejo de formação dos 
trabalhadores e os planos de acção, validados na entrevista anual. A formação inclui, 

assim, as acções que visam actualizar as competências dos trabalhadores em todo o 
ciclo de negócios, mas visa, igualmente, compensar as desigualdades na formação 

inicial base (Boyer, 2000:98). 
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O mesmo documento, mas relativo ao ano de 2008, referia ainda como princípios da 

formação, que a mesma deve estar “ao serviço da performance da empresa e dos 
trabalhadores e que deve contribuir para o desenvolvimento das competências colectivas 
e individuais”. 

É de notar o facto de, apesar de patentes os objectivos da empresa - com a formação a 
visar directamente os objectivos do negócio (documentos de 2008 e 2009), e de elevar a 

rentabilidade (documento de 2006), ser igualmente referido o desenvolvimento dos 
indivíduos enquanto trabalhadores (na sua empregabilidade, facilitando a sua 
adaptação), mas também enquanto pessoas, através do “desenvolvimento das 

competências pessoais” e ao considerar os desejos dos trabalhadores para a formação.  
Não obstante esta responsabilidade da empresa na formação dos seus trabalhadores, do 

documento consta ainda que os trabalhadores devem formar-se ao longo da sua vida 
profissional, sugerindo que os mesmos devem igualmente procurar desenvolver-se. 
 

Um outro aspecto reafirmado é a implicação dos gestores e chefias na formação dos 
seus trabalhadores que “est fondamentale et demande à chacun d`eux d`avoir, sur ce 

sujet, un role actif et contributif” (Política de Formação Profissional RRG, 03/2008).  
Esta responsabilidade atribuída às chefias, que se concretiza na organização e 
dinamização da formação por parte das chefias directas, faz parte das evidências 

empíricas e está presente em algumas situações que mais adiante se detalham.  

3.4. Manual de Acolhimento 

O “Manual de Acolhimento Portugal” que é entregue aos novos trabalhadores, aquando 
da sua integração na empresa, é um documento encadernado em capa dura, com uma 

boa qualidade de grafismo e de cores, e que integra um índice com 4 grandes partes:  

 Apresentação da empresa 

 Descubra os nossos serviços 

 Construamos em conjunto o vosso projecto 

 A empresa em Portugal: siga o guia 

Depois de uma apresentação de Boas Vindas assinada pelo presidente e director geral da 
RRG, na primeira parte, dedicada à apresentação da empresa, são fornecidos vários 

números-chave e resultados da actividade e da prestação do grupo na Europa e no  
mundo. A finalidade é a de que a empresa “abre- lhe as suas portas e informa-o como 

funciona”, dos serviços às funções, da organização, aos valores internos do grupo.  

A “paixão pelo cliente” é um dos temas centrais que integra a primeira parte e em que a 
satisfação dos clientes é apresentada como o objectivo prioritário e para o qual “todos os 
colaboradores partilham, qualquer que seja a sua função, os mesmos valores de 

qualidade, de profissionalismo e responsabilidade”.  

O enfoque no cliente encontrava-se presente nas opções em matérias de formação em 
que as áreas e funções directamente ligadas ao negócio - a reparação automóvel e a rede 

comercial, nos últimos anos, foram as que mais beneficiaram de formação o que se, 
encontra também aqui, desde logo, espelhado no manual de acolhimento. Desenvolver o 

trabalho de modo a ir ao encontro das necessidades e expectativas do cliente é a chave 
da Qualidade, e a junção destes dois factores – qualidade e cliente, conduz à 
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necessidade de formação para construir e manter um forte enfoque no cliente 

(Brinkerhoff & Gill, 1994). 

Depois de apresentar a distribuição da empresa na Europa, e de novamente se referir ao 
cliente com “responder a todas as necessidades de todos os clientes”, a segunda parte 

caracteriza a oferta existente em termos comerciais e de serviços após-venda. Nesta 
parte, são descritas as funções e a missão da actividade Vendas, ao mesmo tempo que 

apresenta o crescimento destas funções, como que a pretender motivar o novo 
trabalhador para esta causa. Num ponto seguinte, são apresentadas as funções das 
oficinas “que reúnem competências técnicas e comerciais essenciais para responder às 

exigências de qualidade dos clientes”. Por fim, são apresentadas as funções da 
actividade de venda de peças sobressalentes. Todas e cada uma das funções são 

cuidadosamente apresentadas, num estilo quase poético, realçando a qualidade do seu 
trabalho diário.  

A terceira parte, é dedicada às questões de recursos humanos, com uma página dedicada 
à entrevista profissional, à gestão de carreiras, à formação e à política salarial. 

“Construamos em conjunto o vosso projecto” é o título que introduz a perspectiva 
apresentada em que o êxito da empresa depende das pessoas que formam as equipas. É 

feito um apelo a um compromisso mútuo em que o grupo apoia a promoção profissional 
dos trabalhadores dando- lhes os meios para poderem evoluir e alargar as suas 
competências. Este capítulo explica como o trabalhador deve gerir a sua progressão 

dentro do estabelecimento a que pertence e também dentro do grupo, tendo por 
princípio que “cada colaborador é o agente principal da sua própria evolução”. Existe 

uma explicação sobre o dispositivo de recursos humanos da empresa e refere com 
particular destaque a entrevista profissional anual (a avaliação de desempenho) que 
constitui um momento “privilegiado de trocas de ideias e opiniões com a sua hierarquia 

directa, é a altura exacta de fazer o balanço do seu trabalho do passado ano e acertar 
objectivos para o próximo ano”. Refere ainda que nesta entrevista é o momento de o 

trabalhador expressar as necessidades em termos de formação, as pretensões em termos 
de mobilidade e de evolução na carreira, a analisar depois, nos comités de carreira.  

“Construa o seu percurso profissional” é outro dos títulos, em jeito de apelo às 
oportunidades de evolução profissional. A gestão de carreiras é gerida em comités de 

carreiras, no decorrer dos quais, é estudado o caso de cada trabalhador que pretende 
evoluir. É ainda dada a possibilidade da mobilidade funcional, podendo o trabalhador 

passar de um serviço para outro ou de poder alternar postos operacionais e funcionais. A 
mobilidade geográfica é outra possibilidade.  

“Objectivo Competências” é o título que introduz o tema da formação que aqui é 
apresentada como a “formação de serviços” e a “formação estratégica”. A primeira é 

concebida em colaboração com o construtor e que diz respeito a conteúdos técnicos dos 
vários serviços da empresa – tecnologia automóvel, métodos e organização, novos 

produtos. A formação “estratégica” é decidida pelo comité de direcção da RRG em 
França ou em cada país, e acompanha e favorece o desenvolvimento da estratégia da 
empresa. Na última parte, é apresentada a organização da empresa, o contrato colectivo, 

o estatuto individual, as condições de trabalho, organigramas, saúde e segurança no 
trabalho, os endereços úteis e um glossário.  
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Toda a estrutura e organização do Manual se inscreve numa lógica de ajudar o novo 

trabalhador a perceber o posicionamento da empresa no mercado, mas também a 
conhecer as normas internas e algumas informações úteis. O estilo da linguagem é 

didáctico (Estrela et al, 2003), com actos de fala reguladores, em que é notória uma 
adequação aos contextos da acção, uma alta definição terminológica, uma explicitação 
total do sentido e uma implicação cultural. 

4. Práticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores na Renault 

4.1.  A análise de necessidades de formação 

O processo de “análise das necessidades” contribui para que a formação na empresa seja 
dotada de eficiência e em plena sintonia com a realidade de trabalho (Barbier & Lesne, 
1977; Bourgeois, 1991; Charlot, 1976; Le Boterf, 1991; Goldstein, 1993). Os objectivos 

que decorrem do processo, de acordo com estes autores, são por um lado, relativos às 
“competências, qualificações e capacidades” a desenvolver e que se traduzem depois na 

definição de estratégias e de programas de formação específicos, mas deverão ainda ser 
definidos ao nível das “condições específicas do desenvolvimento das actividades 
pedagógicas” (p. 28).  

Na perspectiva construtivista destes autores, não existem propriamente necessidades 
objectivas ou observáveis, mas antes uma expressão e representação de necessidades – 
que pode ocorrer até de forma espontânea, que importa descodificar. Meignant (1999), 

considera que esta expressão das expectativas dos indivíduos ou dos grupos reflecte as 
suas expectativas mas também as suas estratégias próprias. Para este autor (ibid), as 

necessidades de formação podem provir ainda de outros factores: Os projectos que 
traduzem a estratégia da empresa e as competências do pessoal para lhes responder com 
êxito; a política social da empresa e a sua capacidade de se adaptar às envolventes 

interna e externa; e considera ainda que a própria oferta de formação pode induzir 
necessidades de formação. 

Mais do que se encontrar como um modelo de avaliação de necessidades, ou de se 

referir um processo de análise ao nível da organização, das tarefas, e das pessoas 
(Goldstein, 1993), nesta empresa, a “análise de necessidades” está imediatamente 
associada aos métodos e técnicas que são usados internamente, e não a um momento ou 

a um processo únicos. Tal afirmação resulta das evidências empíricas, tais como as 
provenientes das entrevistas e dos documentos analisados, sobre os quais a seguir se 

descrevem. 

4.1.1. Métodos e Procedimentos 

No processo de análise de necessidades, os métodos usados na recolha de informações 
são fundamentais como forma de garantir qualidade e exactidão aos dados recolhidos 
(Goldstein, 1993). Na Renault, a análise de necessidades conta, desde logo, com várias 

fontes. Trata-se de um modelo que assenta nos objectivos e nas exigências de 
funcionamento das filiais mas também que parte do que são as necessidades de 

evolução de cada trabalhador com vista ao desenvolvimento das suas potencialidades e 
do seu plano de carreira. Neste sentido, e no caso dos colectivos das oficinas, a 
informação parte tanto das necessidades reais de cada pessoa, como da formação que é 

requerida para que essa pessoa atinja determinada certificação.  



 

39 

 

Desta forma, na “análise de necessidades” são consideradas não apenas as lacunas, que 
como refere Berger (1991) citado por Canário (1999:42), "colocam o sujeito em 
formação numa posição negativa" mas, também, as competências e saberes que os 

indivíduos têm e que são mobilizados para a resolução dos problemas. As fontes que 
concorrem para a definição da formação a realizar, são, assim, as seguintes: 

 A “formação estratégica” 

 Os rácios de formação de operários nas unidades de reparação das oficinas  

 O “Comité de Carreiras” 

 A entrevista individual anual 

 As sugestões ou pedidos que vão surgindo por parte das chefias  

 O questionário de “Levantamento de Necessidades de Formação” 

Do ponto de vista metodológico, estas fontes têm um enquadramento diferente, em 

função dos objectivos que cumprem: a formação estratégica e a formação para fazer 
face aos rácios a que se sujeitam as filiais, partem de decisões estratégicas da empresa, e 
as decisões de formação estão previamente definidas. A formação decorrente do 

“Comité de Carreiras”, parte dos planos individuais de desenvolvimento que foram 
definidos nesse contexto e inserem-se num quadro de compromisso da empresa para 

com os trabalhadores. A formação decorrente da entrevista de avaliação anual tal como 
os pedidos dos chefes que se inserem no quadro das representações e dos desejos dos 
indivíduos, são manifestos ora no momento da entrevista anual, ora ao longo do ano, 

sempre que surgem necessidades ou oportunidades pontuais. As sugestões por parte das 
chefias podem referir-se a acções pontuais no sentido de intervir junto de uma 

determinada situação. Por fim, o questionário de “levantamento de necessidades” 
insere-se num determinado momento específico, anual, que visa identificar outras 
necessidades de formação técnica.  

De um ponto de vista conceptual, é de realçar o facto de que mais do que se tratar de um 

“levantamento de necessidades” baseado nas necessidades actuais ou nas carências que 
possam existir - e que confluiriam num modelo reactivo de formação, ao contrário, são 

tidas em conta as orientações da direcção, em função dos projectos que venham a 
desenvolver-se. São consideradas as necessidades futuras e os planos de 
desenvolvimento dos trabalhadores, tanto os que são instituídos pelos Comités de 

Carreira, como os que se regem pelos rácios de alguns colectivos. E são igualmente 
considerados os desejos e expectativas dos trabalhadores. Tal significa que esta 

actividade de “levantamento das necessidades” não se circunscreve nem a um momento 
nem às opiniões das chefias ou sequer de um departamento de RH/ formação. As 
definições para a formação decorrem, em primeiro lugar, da estratégia da empresa e de 

uma antecipação de necessidades que possam vir a existir.  

Por conseguinte, a análise de necessidades é simultaneamente um processo 
de esclarecimento e negociação (Roegiers et al: 1992:3, citando Bourgeois, 1991). De 

esclarecimento na medida em que se trata de descodificar as representações dos 
indivíduos para procurar as soluções mais adequadas. De negociação porque qualquer 
análise de necessidades deve envolver os diferentes actores e conduzir a uma decisão: 

tomar medidas de formação, ou uma combinação de acção de formação e outro tipo 
acção, ou até a decisão de não recorrer a formação. 
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No Gráfico 7, observa-se o contributo das várias “fontes de necessidades de formação”, 

constantes no documento “Levantamento de Necessidades de Formação para 2009”, e 
que influenciam posteriormente a definição do Plano de Formação. Assim, nesse ano, a 

principal fonte de análise de necessidades foi a designada “formação estratégica” que 
integra cursos ou acções que se enquadram na política de formação própria da RRG, 
desde os novos produtos e técnicas até a novos procedimentos de trabalho, como é o 

caso do Projecto Per4V2, a que adiante nos referiremos. Integra, também, os rácios ou 
as especificações que a empresa possui ao nível da formação que tem que ser realizada 

pelos vários colectivos.  

Gráfico 7: Origem da Análise de Necessidades 

    
        Fonte: “Levantamento de Necessidades de Formação para 2009” 

A entrevista individual de desempenho, realizada anualmente visa a avaliação de 
desempenho mas contém um campo que é dedicado às necessidades de formação. A 

partir do nível de Chefe de Serviços, os gestores dispõem todos os anos de uma 
“avaliação de 360º” que lhes permite saber como a sua hierarquia, os seus colegas e 
trabalhadores da equipa avaliam o seu estilo de desempenho. No campo das 

“necessidades de formação”, o indivíduo e as chefias pronunciam-se quanto às 
necessidades e às expectativas de formação. Cada indivíduo expressa os seus interesses 

em relação aos cursos a realizar e, num campo seguinte, a chefia valida essa necessidade 
ou desejo de formação. Caso a chefia autorize a formação, o trabalhador poderá contar 
com ela. Corresponde à segunda fonte que mais contribui para a definição do plano de 

formação de 2009. Como refere um director entrevistado: 

 … 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. 

DREN02 

Neste processo, verifica-se a “exploração das expectativas e representações” (Barbier & 
Lesne, 1977) na medida em que se trata igualmente de obter informações sobre as os 
interesses dos indivíduos, particularmente dos que são relativos às suas perspectivas 

profissionais, ou à ideia que têm dos cursos existentes. No entanto, também aqui, para 
além das competências consideradas como requeridas para as situações profissionais, 

são as exigências de funcionamento da empresa que são tidas em conta (Barbier & 
Lesne, 1977:47). 

O questionário de “Levantamento de Necessidades de Formação” (DOCREN03 no 
APÊNDICE 6) que é enviado aos responsáveis das filiais, resume-se a um momento em 

que as hierarquias determinam a “formação técnica”, apenas, a realizar por parte de 
cada trabalhador. O documento é lançado pelo IFA e os responsáveis da pós-venda de 
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cada filial expressam as necessidades que existem para formar os vários colectivos. Esta 

avaliação por parte das hierarquias é igualmente feita a partir de objectivos que empresa 
tem e das exigências de funcionamento do serviço (Barbier & Lesne, 1977). O princípio 

é o de que há certos cursos que cada trabalhador de um mesmo colectivo ou grupo 
funcional tem que realizar. Tal deve-se aos rácios que cada filial tem de possuir em 
termos de determinados grupos de operários aos quais atribui uma certificação em 

função da formação e especialização que vão adquirindo. Tal ocorre porque a formação 
está associada a um certo percurso de formação. Um mecânico de base deve ter um 

conjunto de formação associada, se não tiver, tem que receber formação ou responder 
ao “Balanço de conhecimentos” que é feito em associação a cada um destes módulos e é 
a partir daí que o IFA identifica as lacunas que podem existir.  

 
O questionário contém um quadro referencial organizado por tipo ou áreas de formação 

e depois por população-alvo. Com um carácter regular e repetitivo, no mês de Junho do 
ano anterior, a chefia tem que identificar no documento e para cada uma dessas áreas 
quais os trabalhadores que carecem de determinados conhecimentos pelo que devem 

frequentar um ou outro curso. Dessa forma está a proceder a uma pré- inscrição no 
mesmo. Assim, ao longo do documento e à medida que a hierarquia vai indicando os 

cursos ou módulos que cada profissional deve realizar, existe um conjunto de notas de 
rodapé em que são aconselhados a inscrever os profissionais num ou noutro módulo, 
que são pré-requisitos para que o profissional possa ascender a uma determinada 

certificação. Existem indicações como “a escolha dos módulos deve ser feita de modo a 
garantir que a filial tem, no mínimo 50% da população de Mecânicos com o 

conhecimento preconizado na Cobertura Técnica Standard para Mecânicos”. 
Relativamente a esta formação técnica, os interesses e motivações do indivíduo e da 
hierarquia, assim como a “exploração das expectativas e representações” (Barbier & 

Lesne, 1977) não são contemplados uma vez que a lógica é puramente funcional.  

Neste processo de “levantamento de necessidades técnicas”, para além dos cursos 
obrigatórios para ascender a determinado perfil de competências, há cursos que são 

facultativos e há outros cursos que se enquadram na formação na área comportamental. 
O princípio é o de que, fazendo parte das funções de Cartech (bate-chapas) ou Cotech 
(mecânico especializado), por exemplo, a “desmultiplicação da formação” e o “contacto 

com a plataforma técnica da Renault”, estes profissionais terão de realizar formação em 
Comunicação oral, em Aconselhamento da Equipa ou em Assistência Técnica.  

O documento contém ainda uma área para identificar as necessidades de formação dos 

chefes de oficina e dos conselheiros de serviço (recepcionistas). Na formação que lhes é 
dirigida, existe sempre uma componente de autoformação que antecede a formação 

presencial no IFA. Numa outra área, o documento contém uma informação sobre os 
custos de cada curso, para que cada filial os possa contemplar no seu orçamento de 
formação. 

Além desta análise de necessidades anual por parte do IFA, para a formação técnica, 

cada 3 ou 4 anos, é lançado, igualmente pelo IFA, um “levantamento  de conhecimentos 
específicos” em cada filial, que tem a designação de F2K. Tal levantamento consiste 

num conjunto de testes escritos em que se avaliam os conhecimentos técnicos dos 
operários e vendedores. Nesse momento são identificadas carências por parte de 
indivíduos que por exemplo, no passado realizaram determinados cursos mas que por 

diferentes motivos não aplicaram os conhecimentos. Ou, ao contrário, se o indivíduo 
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demonstra que tem determinados níveis de conhecimentos, pode ficar dispensado da 

formação, não ficando, contudo, dispensado do exame final de certificação.  
De acordo com o “guia de preenchimento das fichas de inscrição”, o objectivo deste 

teste é igualmente validar a opinião da chefia quanto às necessidades de formação dos 
indivíduos. Caso o resultado da avaliação seja positivo, a inscrição é anulada porque 
prova não existir necessidade de formação.  

O “Comité de Carreiras”, é outro procedimento que na empresa visa identificar o 
potencial existente. Também aqui, a hierarquia define quais os trabalhadores que têm 
potencial para vir a desempenhar outras funções. A partir daí, são definidas as acções e 

os cursos para “começar a preparar” o indivíduo para o desempenho da nova função, no 
futuro. O “Comité de Carreiras” cujo objectivo é a gestão das carreiras e que tem por 

base o desenho das carreiras dos trabalhadores, é realizado todos os anos por parte de 
todos os directores e todos os responsáveis de actividade, que identificam os 
trabalhadores que têm potencial em termos de carreira. Depois de identificada a função 

que poderão vir a desenvolver, são sujeitos a uma avaliação das suas competências que 
são depois comparadas com o nível desejável. Num segundo momento, é definido um 

plano de formação individual, onde são definidos os conhecimentos a adquirir. Trata-se, 
portanto, de um método centrado nas necessidades de competências da organização em 
que se identificam as distâncias qualitativas entre as necessidades de competências 

exigidas por uma actividade profissional e os recursos humanos disponíveis (Meignant, 
1999).  

Desta forma, a empresa efectua um recrutamento interno e uma gestão previsional, em 

que se sai um responsável de actividade ou um chefe de equipa, através da sua política 
interna de Auto-Bus, de imediato, tem alguém para substituir essa pessoa, internamente. 
Neste caso, na opinião de Roegiers et al (1992:4) citando Bourgeois (1991), o produto 

da análise de necessidades deveria procurar exceder a mera aquisição de competências 
profissionais com vista a uma "abertura de processo”.  

As necessidades de formação que são identificadas no “Comité de Carreiras” dão 

origem a um seguimento por parte da Direcção de Recursos Humanos/ Formação. No 
Quadro 12 observe-se o seguimento efectuado ao “Comité de Carreiras” relativo a 
2008 com exercício em 2009. Os trabalhadores sinalizados para progredir na carreira 

provêm de áreas diversas como os operários, administrativos e funções comerciais. 
Como o objectivo é preparar estes profissionais para que assumam novas funções no 

futuro, são definidos os cursos que devem realizar. 

Quadro 12: Áreas de trabalho e trabalhadores contemplados no Comité Carreiras 

Áreas de trabalho 
Nº 

trabalhadores 

identificados 

Nº 
cursos 

Tipo Formação a realizar  

Produto Vendas Comportam Técnico Gestão 

Armazém peças 1 2 _ _ 1 1 _ 

Colisão 5 6 _ _ 2 3 1 

Vendas 6 6 _ _ 5 _ 1 

Mecânica 3 7 _ 4 1 2 _ 

Serv. Técnicos 3 4 _ _ 2 1 1 

Total 18 25 0 4 11 7 3 
 

Fonte: “Seguimento da Formação identificada no C. Carreiras 2008” 
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Para além deste “Comité de Carreiras”, existe um outro momento que dá origem não 

apenas ao plano de formação, mas também a planos de acção. É o “Inquérito de 
Compromisso do Pessoal” que visa o compromisso de todos os trabalhadores das filiais 

para atingir os objectivos e o seu empenhamento para com as políticas da empresa. Os 
objectivos são apresentados a cada um dos directores e em função das respostas dos 
participantes, são delineados planos de acção a serem implementados em cada filial, que 

têm em vista a melhoria dos resultados. Este inquérito visa, igualmente, identificar os 
estilos de liderança ou o nível da comunicação e da qualidade de gestão, essencialmente 

ao nível das chefias directas.  

Decorrendo da “formação estratégica”, na empresa, são tidos em conta ainda outros 
factores que induzem a necessidade de realizar formação. Os “objectivos indutores de 

mudança estrutural” (Roegiers et al, 1992) definem-se como propostas de outras acções 
de formação na empresa para resolver algum problema ou optimizar a operação. Desde 
logo, os resultados de satisfação dos clientes. Os directores das filiais são avaliados 

mensalmente sobre os índices de satisfação dos seus 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 visitaram a oficina ou clientes que adquiriram 
viaturas novas.  

No “Comité de Qualidade” são também identificadas carências ao nível do desempenho 
individual, essencialmente, dos trabalhadores que se encontram no front-office, e 

pontualmente, é prevista formação. Estes comités realizam reuniões onde estão 
presentes os diferentes responsáveis de actividade e também os conselheiros de serviço 

ou recepcionistas da oficina, com o objectivo de analisarem o volume de vendas, de 
viaturas, de horas ou de peças, ou a rentabilidade. Nestas reuniões, é suposto que cada 
um se pronuncie sobre os resultados e todos devem sugerir acções que visem a melhoria 

dos diferentes indicadores. Neste processo existe a tentativa de envolvimento de todos. 
O resultado destas reuniões é transmitido aos operários e vendedores através dos 

diferentes “pontos de encontro de Qualidade”.  

Na área das vendas existe uma reunião diária onde são transmitidas as principais 
mensagens ou eixos que são necessários para fazer valer as realizações em termos de 
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 se designa 
“1/4 de hora cliente” onde são analisados os problemas do dia e problemas da véspera e 

também de alguma forma, é feita uma gestão previsional do dia seguinte, ou por atrasos 
de reparação, ou por falta de uma peça. Nestas reuniões, são anunciadas todas as acções 
que são decididas nos comités de direcção, de gestão de Qualidade, ou outros. 

Na análise destes factores que conduzirão à “identificação de necessidades de 

formação”, tanto são identificados problemas como também poderá ocorrer uma 
antecipação a eles. Tanto são analisadas situações e dados a posteriori, depois de 

identificado o problema, como, ao contrário, podem realizar-se análises e estudos com o 
objectivo de antecipar eventuais problemas ou necessidades. Por outro lado, antes de as 
acções ocorrerem, são identificadas as competências colectivas e individuais e são 

definidas as áreas temáticas a desenvolver com vista à definição dos “objectivos 
pedagógicos” (Barbier & Lesne, 1977:28). Goldstein, (1993), refere-se à “análise 

individual”, necessária depois de definidos os objectivos de curto e longo prazo ao nível 
da organização e da análise de tarefas, competências e qualificações. 
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Trata-se da análise de necessidades prévia à acção de formação com o objectivo de 
identificar o nível de conhecimentos dos participantes para uma acção específica. Visa 

adaptar a formação ao grupo, a partir dos conhecimentos e competências existentes. 
Embora esta fase não ocorra de forma sistemática para todas as acções ou cursos, é nas 
acções de formação da área comportamental, de idiomas, de Informática e, 

particularmente, no caso da formação técnica, nos cursos promovidos pelo IFA que ela 
ocorre de modo corrente, sendo a entidade que fornece a formação que se encarrega de 

realizar este processo. Neste último caso, antes da realização do curso presencialmente, 
os participantes têm que realizar um pré-teste no sistema de e-learning. Tal como 
confirmam os entrevistados, neste caso, dois participantes, um formador e um director: 
 
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. 
PREN03 
 
Temos ali um computador ali na sala do Sr Jorge Cruz e fazemos tipo um curso porque apresenta o produto e no fim faz-me um 

pequeno teste e tenho que ter uma nota para frequentar o curso… PREN04 
 
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. DREN01 
 
Um é o F2K … um módulo que é feito à distância e as pessoas entram nesse módulo, fazem o módulo, no fim fazem um teste e se o  
teste tiver um resultado positivo, ficam dispensados e não necessitam de vir à formação presencial. Se tiverem um resultado 

negativo, eles têm que vir à formação presencial. FREN07 
 

Também no caso da formação de Quadros e Chefias, antes de cursos da área 
Comportamental, é habitual a realização de um pré-teste, como confirma um 

entrevistado participante (neste caso, director): 
 
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. DREN05 
 

Quanto a aspectos de organização da “análise de necessidades”, é de salientar o facto de 
a empresa facilitar a todas as filiais o documento “guia de preenchimento das fichas de 
inscrição”. Tal documento contém as condições para que os gestores e chefias possam 

identificar os trabalhadores que necessitam de realizar uma ou outra formação, com 
base nos rácios da “cobertura técnica standard”. Contém igualmente, uma “matriz de 

gestão de competências” para o ano em causa, em que para as funções (de nível de 
complexidade crescente) de Mecânico, de Mecânico Técnico e de Cotech, são indicados 
os módulos técnicos que os profissionais nestes grupos funcionais têm obrigatoriamente 

de fazer. Tal deve-se ao facto de estes profissionais serem certificados e de ser 
necessário a realização de um exame que confere uma certificação válida por 3 anos. O 

documento comprova, por si, de que a formação, os planos de desenvolvimento e de 
carreira de cada um dos trabalhadores, são seguidos pela estrutura central de RH, mas 
também pelas chefias, ao nível das filiais.  

4.1.2. Estratégias de envolvimento dos actores 

Na definição das necessidades de formação, intervêm os responsáveis hierárquicos, as 
pessoas a formar e os serviços de formação, tanto a direcção de Recursos Humanos 
como o IFA. Para os diferentes agentes, os objectivos, os interesses ou necessidades 
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podem ser totalmente diferentes ou mesmo opostos. Os dispositivos existentes podem 

ou não contar com a intervenção de todos os actores.  

A descentralização das responsabilidades da formação está aqui também patente, o que 
permite uma aproximação entre os lugares de decisão e os lugares de acção através das 

tomadas de decisão melhor adaptadas às realidades do terreno e também pela 
mobilização mais forte das chefias (Soyer, 2003). No caso da Renault, as hierarquias 

são directamente implicadas no processo de análise de necessidades. Respondem sobre 
as necessidades no “levantamento de necessidades de formação técnica” que é lançado 
pelo IFA junto dos responsáveis da pós-venda. Também no “Comité de Carreiras” os 

directores e todos os responsáveis de actividade identificam os trabalhadores que têm 
potencial. A opinião da chefia traduzirá o diferencial entre as competências que o 

indivíduo detém e as competências requeridas para o seu posto de trabalho actual ou 
futuro.  

Quanto aos trabalhadores em geral, conforme já descrito, no questionário de avaliação 
do desempenho os indivíduos são convidados a pronunciarem-se sobre os cursos que 

gostariam de frequentar. Os questionários são enviados à hierarquia que em função das 
competências requeridas, define os conhecimentos a adquirir, validando ou não a 

manifestação de expectativas ou interesses dos subordinados. Esta expressão dos 
interesses, aspirações e expectativas por parte dos indivíduos pode revestir-se de 3 
formas: individual, colectiva ou a ausência de expressão (Barbier & Lesne, 1977). A 

ausência de expressão não poderá ser interpretada como uma ausência de necessidade.  

Por outro lado, é necessário ter em conta que para muitos indivíduos, em particular os 
que não beneficiaram de um nível elevado de escolaridade inicial (Meignant, 1999:144), 

também não resulta fácil definir de maneira precisa as suas necessidades de formação. O 
envolvimento dos trabalhadores na tomada de decisão da formação, limita-se a este 
questionário o que pode conduzir a que se confunda a necessidade com o desejo 

(Meignant,1999:109). Na empresa, desde que a chefia autorize o interesse manifestado, 
a pessoa poderá contar com essa formação, mesmo que dela “não necessite”. Os 

responsáveis hierárquicos representam os interesses da empresa. Têm um papel desde 
logo determinante porque são eles que aprovam as acções de formação que são do 
interesse dos trabalhadores e porque são também eles que sugerem outras acções para os 

trabalhadores seus subordinados.  

O departamento de formação tem um papel a montante da preparação dos dispositivos, 
na sua distribuição e na recolha dos resultados. No caso do questionário do IFA, dá 

apoio aquando do envio dos questionários mas não tem qualquer outra intervenção no 
processo. Nos questionários de avaliação de desempenho, analisa individualmente cada 
questionário e em função das necessidades, organiza os cursos e as acções que se 

impõem. Neste sentido, desempenha um papel de intermediário entre a direcção da 
empresa e os agentes que efectivamente praticam a avaliação (Barbier & Lesne, 

1977:54). 

4.2. O planeamento e a organização da formação 

De acordo com as indicações da Política de Formação já apresentadas, o planeamento 
da formação processa-se a partir do “levantamento de necessidades” que com as acções 

de “formação estratégica”, ditas “prioritárias”, constituem o “plano integrado” de 
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formação. Na Política de Formação está definido que o Plano de Formação “deve 

participar no desenvolvimento das competências profissionais e pessoais dos 
trabalhadores”. O objectivo é garantir uma boa qualidade de serviço aos clientes mas 

também garantir aos trabalhadores “a sua empregabilidade, facilitando a sua adaptação 
às evoluções organizacionais actuais e futuras”.  

Neste ponto, referir-se-á a oferta em termos da formação formal, mas igualmente as 

práticas de aprendizagem informal e não formal, a promoção do desenvolvimento 
pessoal e social, os destinatários e os recursos humanos afectos e envolvidos no 
planeamento e na organização da formação.  

4.2.1. A oferta de formação 

A oferta de formação existente na Renault assenta em três pilares: a oferta de formação 

técnica e de produtos do IFA, a oferta de formação da RRG através dos Recursos 
Humanos e ainda a oferta da Renault Portugal, essencialmente dirigida às equipas de 

Vendas e Quadros. A oferta do IFA contempla os cursos de formação formal em sala e 
em contexto simulado, e contempla cursos pela via de e-learning. 
A formação promovida pela DRH da RRG é a designada formação local, que pode ser 

interna, com recurso a formadores internos, ou externa, quando recorre a empresas 
fornecedoras de serviços de formação.  

A Renault Portugal tem também uma carteira de cursos que disponibiliza para os 
trabalhadores da RRG. 
 

A DRH/Formação é responsável pela organização de formação nas áreas 
Comportamental, em Idiomas, a Informática, e todas as outras áreas de formação que 

não a formação Técnica e a de Novos Produtos. Existe uma “carteira consolidada de 
formação”, com fornecedores preferenciais. Perante a necessidade de contratar um novo 
curso, a DRH prepara um caderno de encargos e pede propostas às empresas 

fornecedoras de formação. Quanto aos cursos organizados pelo IFA, a intervenção da 
área de Formação/ RH da RRG limita-se a enviar as convocatórias às chefias e depois 

fazer a avaliação da formação.  
 
Em termos de oferta, para além dos cursos e acções de formação formal, existem outras 

acções ou eventos de formação e desenvolvimento que abordaremos nos pontos 
seguintes. Trata-se de acções que decorrendo em situações informais ou não formais, e 

de acções que promovem o desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores, nem 
sempre são, no entanto, consideradas como situações de formação. 
 

O Plano de formação na Renault é construído a partir das diversas “Fontes de 
Identificação de Necessidades” pela área de RH/ Formação, às quais aludimos num 

ponto anterior. Antes da elaboração do Plano, a área de RH/ Formação validará se as 
pessoas que estão inscritas para um curso não o frequentaram anteriormente e a direcção 
poderá propor ainda alguma redução em função do orçamento. Assim se justifica que o 

Plano de Formação de 2009 contemplasse 1021 participantes e o documento 
“Levantamento de necessidades” considerasse 1596 participantes.  

 
No Quadro 13 relembramos a diversidade de fontes que são usadas para a definição dos 
cursos que fazem parte do Plano de Formação. Os cursos de Novos Produtos e a 

formação em e-learning (das áreas técnica e produto) advêm, essencialmente, da 
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estratégia da empresa que, à partida, define que todos os internamente designados 

“produtivos” têm que realizar essa formação.  
 

A formação “Estratégica” é decidida pelo comité de direcção da RRG em França ou do 
país, e acompanha e favorece o desenvolvimento da estratégia da empresa. É uma 
formação orientada para o desenvolvimento comercial, para a optimização da gestão 

financeira e para as técnicas de gestão, e que “contribui para o incremento da cultura e 
da identidade da empresa” (Manual de Acolhimento). Nesse sentido, ela pode 

contemplar, por exemplo, os objectivos que visam a satisfação do cliente. Ou, aquando 
do lançamento de um novo modelo de viatura, por exemplo, o IFA convoca, com base 
nos dados constantes na BIR, todos os vendedores e Responsáveis de Marketing a nível 

do Continente e Ilhas. 
 

A formação de “Novos Produtos” tanto se realiza no IFA como na RP. Como 
verificámos anteriormente, a maior parte deste tipo de cursos, realiza-se através de e-
learning. A formação presencial de Novos Produtos tem normalmente a duração de 4 

horas e tem como pré-requisito um módulo de e-learning para realizar. A formação 
presencial mecânica Novos Produtos tem normalmente a duração de 16 horas e obriga 

também à realização de módulos e-learning antes de realizar a formação presencial, 
como adiante se detalhará. A formação presencial Carroçaria Novos Produtos nem 
sempre existe (só quando o novo modelo tem novidades que assim o justifiquem) e tem 

a duração de 8 horas presenciais. A formação dos formadores do IFA é sempre feita em 
França, na Renault Academy, incluindo os que são subcontratados.  

 
Na área “Comportamental”, os cursos surgem também, principalmente por orientações 
estratégicas e o curso sobre Política das Condições de Trabalho deve ser realizado por 

todos os trabalhadores.  
Os cursos da área “Técnica”, de “Idiomas” e de “Informática” advêm maioritariamente 

da entrevista individual anual, o que significa que são pedidos dos indivíduos (dos 
próprios ou das chefias). Outros, da área Técnica, decorrem do “levantamento de 
necessidades” e, por isso, do que as hierarquias sugerem. Aos trabalhadores que são 

sinalizados no “Comité de Carreiras”, são propostos cursos das várias áreas, 
predominantemente, Comportamental, Produtos e Técnica por e-learning, e ainda 

Gestão. 
 

Quadro 13: Origem da “Identificação de Necessidades de Formação” por área de formação 

 

Fonte: “Levantamento de Necessidades de Formação por Área” 2009 

 

Origem da 
Necessidade de 

Formação 

Áreas de Formação  

Comercial Comportamental 
E-

learning 
Financeira Gestão Informát. 

Form. 

interna 
Idiomas 

Novos 

Produtos 
Qualidade Técnica 

Estratégica 97 116 203 34 36 30 11 2 383 36 51 

Entrevista Indiv. 
Anual 29 33 20 16 12 84 4 47 62 1 101 

LNF IFA _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 54 

Comité Carreiras 
2 11 10 1 7 1 _ _ _ _ 4 

Pedido Chefias 1 2   1 2 6 _ 9 1 _   

Outras 16 2 3 15 5 3 _ 17 1 _ 13 

TO TAL 145 164 237 67 62 124 15 75 447 37 223 
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Para a formação “Técnica”, existe, anualmente, uma oferta formativa que se baseia no 

catálogo de formação do construtor, com vários cursos que são definidos com base no 
que é o perfil de competências e de formação para cada uma das funções técnicas dos 

operários e vendedores. Inclui as componentes da mecânica, a chapa e pintura e também 
os cursos ligados ao negócio, sobre novos produtos e novas tecnologias. A lista de 
cursos é, então, divulgada pelo Instituto de Formação Automóvel (IFA) a todos os 

responsáveis de pós-venda através do documento “levantamento de necessidades” que 
devem depois indicar os trabalhadores que devem frequentar cada curso. É com base 

nesta informação que é construído o plano anual de formação técnica, por parte do IFA. 
Posteriormente, é o próprio IFA que planeia e desencadeia a realização de todas as 
acções. O IFA reporta à Renault Academy em França, de onde recebe as instruções 

relativamente às acções de formação.  
 

Ao nível de cada filial, a formação “Técnica”, encontra-se, como vimos, dependente e 
articulada com o rácio que existe para as diferentes funções técnicas, conforme o que 
está definido no documento BIR. Por cada equipa, existe um conjunto de profissionais 

que é obrigatório a filial possuir. Sempre que a rede não tem esse rácio atingido, tem 
que fazer formação de pessoas até atingir esse rácio. É no cumprimento de tais rácios de 

Cobertura Técnica Standard preconizada pela marca que a hierarquia inscreve os 
profissionais para a realização dos cursos.  
 

No documento “Levantamento de Necessidades Técnicas” as chefias são relembradas 
que é da sua responsabilidade, informar a rede de agentes das acções de formação e 

inscrever os participantes. Na ficha para a Formação de Novos Mecânicos, as filiais 
“devem inscrever em formação os mecânicos com potencial para evoluir de carreira”. 
Para os trabalhadores da recepção (conselheiros de serviço), e chefes de equipa, os 

cursos têm em geral 2 níveis sendo que alguns dos módulos são realizados em 
autoformação. Para a área técnica, existem duas grandes componentes: a mecânica, e a 

chapa e pintura. A parte de mecânica é o IFA que tem instalações próprias para a fazer. 
A parte de chapa, é subcontratada, a parte da pintura, é uma entidade da Renault que faz 
a venda de produtos de pintura e que assegura essa formação directamente no posto de 

trabalho. 
 

Quanto à formação de “Idiomas”, ela integra o Francês e o Inglês. A Política de 
Formação do grupo, define os níveis de conhecimentos que devem possuir os Quadros e 
os Dirigentes ao nível destes idiomas. As exigências são diferentes em função da 

população e os objectivos relacionam-se com o favorecimento da mobilidade interna e a 
optimização das reuniões de trabalho, pela garantia da compreensão de uma das duas 

línguas de trabalho. A Política define que todos os directores das filiais, por exemplo, 
devem ser capazes de trabalhar seja em Francês, seja em Inglês. Define também os 
níveis que por exemplo, os chefes de serviço posicionados em “Comité de Carreiras”  

para percurso internacional, devem possuir nos dois idiomas.  
 

A formação “Comercial” é destinada aos vendedores, que têm que realizar uma 
formação (antigamente designada Escola de Vendas) na área. Para os chefes de vendas e 
gerentes essa formação é não obrigatória e podem realizá- la se tiverem interesse. Pode 

ser organizada pelo IFA ou pela RRG. A RRG pode subcontratar qualquer empresa, o 
IFA ou outra.  
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Quanto à formação a distância, internamente designada de e-learning, cuja 

responsabilidade e gestão cabe ao IFA, integra sobretudo os cursos de novos produtos, 
cursos técnicos e alguns comerciais e de vendas. Os novos produtos incluem novos 

modelos de veículos mas também novos sistemas ou parte deles.  
 
Aquando da realização do trabalho empírico, existiam dois sistemas geridos pelo IFA: o 

F2K (anteriormente designado Formação 2000)8, e nos cursos de novos produtos ou 
técnicas. No primeiro caso, existem módulos que são realizados a distância. Neste 

sistema, é enviado um DVD às filiais e é lá que são realizados os módulos, sem que o 
IFA tenha a possibilidade de ter um controlo sobre quem realiza a formação e com que 
resultados. Na formação técnica, a formação a distância é, igualmente, usada para a 

preparação da formação presencial. Antes de frequentarem o curso no IFA, os 
participantes, devem realizar o curso com o apoio de um Cotech para se prepararem e de 

modo a nivelar os conhecimentos de todos. Para tal, ao nível das filiais existe uma sala 
de formação, tal como testemunha um responsável de uma filial:  
 
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… 
DREN01 

 
Para além da sala de formação, os trabalhadores das filiais, incluindo os das oficinas,  

dispõem de um computador no seu posto de trabalho, onde podem realizar a formação:  
 
O Koleos, é um carro que não justifica uma formação então a formação é feita no e-learning. Qualquer dificuldade que tenhamos 

aqui na oficina, vou ali ao computador e rapidamente faço ali a formação porque aquilo é de 45 minutos. PREN04 
 
Aquando do trabalho empírico, verificou-se a existência de um outro tipo de formação a 

distância, essencialmente usada para a formação de novos produtos, designado LMS. 
Trata-se de um sistema mais avançado, que efectua já uma gestão da formação em que, 

por via do mesmo, o IFA tem a indicação de quem é que acedeu, e que resultados é que 
obteve. Com este sistema, nos cursos de novos produtos, em que a formação obriga a 
que os participantes façam a formação a distância previamente à presencial,  quem não a 

tenha realizado, não será aceite na formação presencial. O objectivo do sistema, é tornar 
mais eficaz a formação, reduzindo a deslocação dos trabalhadores para a formação e 

também o número de horas de formação presencial.  
 
Não obstante a existência do sistema LMS, a plataforma própria de e-learning 

disponível em Portugal, não está ainda finalizada, pelo que não foi possível observar a 
sua plena utilização. Em França, a formação “mutualisée” apresenta-se como um 

catálogo de formação disponível na Sede para todos os países. Pode englobar a 
formação presencial ou em e-learning e pode ser realizada em línguas diferentes: 
normalmente Francês, Inglês, Espanhol e às vezes em Português (do Brasil). É 

essencialmente formação destinada à integração de novos trabalhadores; formação 
comportamental em áreas de contacto directo com o cliente; e Línguas.  

 
O desenvolvimento da formação conta ainda com as acções que são realizadas pelos 
mecânicos especializados, através da “desmultiplicação”. Nos dados de formação, nem 

sempre estão consideradas estas acções dado que as mesmas não ocorrem em todas as 

                                                 
8
 Conforme já referido, os participantes entram nesse módulo e no fim fazem um teste e se do mesmo obtiverem um resultado 

positivo, ficam dispensados e não necessitam de frequentar a formação presencial. Se tiverem um resultado negativo, têm que 
realizar a formação presencial. 
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filiais. Para facilitar a dinamização destas sessões, o IFA dispõe de um “Kit de 

Formação Relais” que fornece elementos para saber apresentar e também meios 
auxiliares como um DVD ou uma apresentação em power-point, e um “Guia para o 

Animador” para que possam realizar estes módulos devidamente apoiados. Tal significa 
que a formação presencial é sempre um complemento do que foi feito na formação a 
distância, ou, em outros cursos, a formação a distância constitui-se como uma base de 

preparação para a formação presencial. O “Guia para o Animador” é, pois, um 
documento que inclui explicações detalhadas sobre o desenvolvimento da sessão. 

Começa por referir que “esta formação tem de ser preparada e conduzida sob a 
responsabilidade e supervisão do responsável de pós-venda”. É um documento em 
formato de texto, de 7 páginas que dá indicações sobre: o perfil que deve ter o formador 

“de preferência o cotech que tenha completado a formação sobre o produto X através de 
e-learning e/ou presencial”, os destinatários da formação, os objectivos da sessão, os 

meios materiais e equipamento que há que prever para as práticas, os meios 
pedagógicos e indicações para a preparação da sessão.  
 

Nestas indicações é referida a visualização do DVD, ler as informações do documento, 
posicionar os veículos ou o equipamento na oficina, ao que se segue um conjunto de 

informações pedagógicas e técnicas para a animação da sessão. O Guia explicita depois 
as fases e metodologia a seguir no desenvolvimento da sessão, identifica os documentos 
técnicos que são utilizados na manutenção dos veículos, bem como identifica um 

conjunto de perguntas e respostas frequentes e esperadas, tal como alguns aspectos a 
referir na sessão. O documento tem depois uma parte dedicada ao “desenvolvimento da 

sessão na oficina”, indicando a documentação de apoio e são sugeridas situações de 
formação simulada, tal como se se tratassem de situações reais, com clientes. No final, o 
documento tem uma parte dedicada a “notas pessoais”. Esta formação é ainda apoiada 

por uma “Folha de Presenças” e por uma “Ficha de curso” com indicação do tipo de 
formação, a duração, o formador, a estrutura, os objectivos, os destinatários, os custos e 

o número de acções previstas, para além de uma descrição detalhada dos conteúdos a 
abordar na sessão. Relativamente ao desenvolvimento destas sessões, um responsável 
entrevistado, confirma a utilização desta documentação de apoio: 

 
Vem sempre, quando existe a necessidade de fazer formação sobre novos produtos. Esse guia é uma auto-ajuda ao formador para 

ele não se perder na formação, à medida que vai seguindo o DVD. DREN01 

 
O Gráfico 8 ilustra a distribuição dos 236 participantes inscritos para os cursos de e-

learning, em 2009. 
 

Gráfico 8: Nº de pessoas inscritas pelas diferentes áreas (e-learning) 

   
Fonte: Adaptado de “Levantamento de Necessidades de Formação 2009” 
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Também no Plano de Formação, a lista de cursos se encontra organizada em 11 áreas de 

formação: Comercial, Comportamental, E-learning, Financeira, Gestão, Informática, 
Formação Interna, Idiomas, Novos Produtos, Qualidade e Técnica. O Gráfico 9 mostra a 

distribuição dos 1021 participantes pelas áreas de formação. 
A tendência mantém-se em relação ao que eram as necessidades identificadas aquando 
do “levantamento de necessidades” e, Novos Produtos é a área que mais participantes 

detém. 
Gráfico 9: Distribuição do nº de participantes previstos para 2009 

 
Fonte: “Plano de Formação 2009” 

 

O plano de formação é, assim, um documento interno que define os cursos e o número 
de trabalhadores a envolver em cada ano e que contempla as necessidades da empresa, 

das áreas mas também os pedidos dos indivíduos. O documento apresenta ainda o total 
de horas para cada uma das áreas da empresa (rede de filiais e sede) e, o orçamento. 

Está assinado pelo director da empresa em Portugal e pelo director de Recursos 
Humanos. 
 

As 7983 horas de formação previstas contam com um número total de 1021 
participantes (Quadro 14). As áreas que envolvem um maior custo são a Comercial e a 

Técnica dado que recorrem a formação no IFA e no exterior. No Plano de Formação, 
existe uma referência à “Formação Não Técnica”. A formação Técnica é formação 
dirigida aos “produtivos”, sobre reparação, produto, diagnóstico, etc. A formação Não 

Técnica é a formação dirigida às pessoas do Front Office da Oficina e Chefias após-
venda, sobre sistemas informáticos, garantia, recepção e atendimento, qualidade, etc. 

 
Quadro 14: Previsão de formação para 2009 Total RRG 

Áreas de Form. Nº Participantes % Custo Horas 

Comercial 98 10% 27.620 € 1487 

Comportamental 114 11% 9.640 € 606 

E-learning 108 11% 0 € 227 

Financeira 25 2% 1.546 € 232 

Gestão 33 3% 8.905 € 473 

Informática 61 6% 2.650 € 534 

Idiomas 41 4% 5.600 € 1453 

Não Técnica 5 0% 1.890 € 88 

Novos produtos 405 40% 2.490 € 1161 

Formação Interna 14 1% 0 € 28 

Qualidade 29 3% 0 € 360 

Técnica 88 9% 26.149 € 1334 

Total 1021 1 86.490 € 7983 
 

Fonte: Plano de Formação 2009 
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No desenvolvimento da formação, a Renault promove ainda as actualizações ou 

reciclagens, como referem os participantes: 
 
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. PREN03 
 

Este ano já fui muitas vezes. Nós vamos muitas vezes. Não quero mentir mas pelo menos 1 vez por mês. PREN04 
 
Não (é teórica), porque temos parte prática. Primeiro faz-se uma parte teórica em sala e o IFA tem viaturas para nós mexermos 
desmontamos, montamos. Quando fui à formação do Megane, tinham 5 carros para a gente mexer. Vai passando de grupo em 

grupo e vai explicando e vai vendo como é que nós estamos a fazer. PREN04 
 

Relativamente à formação de integração na empresa, existe um Plano de Acolhimento 
definido pela DRH onde estão identificados os aspectos que devem ser abordados na 

integração de novos elementos. É um plano que vai desde a apresentação pessoal, 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 definidos pelo construtor. 

4.2.2. Práticas de aprendizagem informal e não formal 

Watkins e Marsick (1992) citados por Enos et al (2003) distinguem a formação formal 
da aprendizagem informal. A formação formal ocorre na ausência de acção; os 

participantes são removidos do trabalho do dia-a-dia para participar em cursos, 
palestras, debates, simulações, dramatizações e outras actividades de formação. A 

aprendizagem informal, ao contrário, ocorre na presença tanto da acção como de 
reflexão e inclui actividades de aprendizagem auto-dirigida, networking, coaching, 
mentoring, planeamento, ou em situações de tentativa e erro (p. 291). 

 
Na empresa, para além da formação formal, organizada em cursos e acções de 

formação, existe todo um processo de partilha e de acesso à informação que vai da 
utilização da informação disponibilizada na Intranet, às reuniões em que todos trazem 
os assuntos e partilham experiências, até à formação realizada nas próprias áreas de 

trabalho com os especialistas “cotechs” que fazem a desmultiplicação” da formação. No 
APÊNDICE 5 no documento OBSREN04, é possível identificar estas práticas de 

formação informal, observadas no decurso do trabalho de campo. As lógicas 
dominantes na concepção destes dispositivos são de vária ordem e podem incluir 
situações em que se concebe a formação a partir das situações de trabalho, em que a 

formação ocorre nas situações de trabalho, ou em que se forma através das situações 
de trabalho (Barbier et al, 1996).  

 
As práticas de aprendizagem informal e não formal que aqui se consideram, incluem 
todas as situações de aprendizagens adquiridas fora de contextos específicos de 

aprendizagem. O objectivo, ao referir estas práticas, é tornar visível todo o âmbito do 
conhecimento e das experiências realizadas pelos indivíduos, na empresa, 

independentemente do contexto onde a aprendizagem originalmente ocorre. É também 
uma forma de ter toda a gama de habilidades e competências valorizadas e, “para a 
sociedade, uma questão de fazer pleno uso dos conhecimentos e experiência, evitando 

assim desperdício e duplicação” (Colardyn et al., 2004:69).  
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A aprendizagem informal é definida como a aprendizagem decorrente das actividades 

da vida diária relacionadas com o trabalho, família, ou lazer. É 
predominantemente um processo social (Enos et al, 2003), por isso, é muitas vezes 

referida como aprendizagem experiencial e pode, de certa forma, ser entendida como 
aprendizagem acidental (Colardyn et al., 2004). Não é estruturada em termos de 
objectivos, duração e / ou apoio à aprendizagem. A aprendizagem pode ser intencional 

mas, na maioria dos casos, é não- intencional (Glossário do Cedefop, 2000, referido por 
Colardyn et al., 2004). 

 
À luz das lógicas dominantes de Barbier et al (1996), a formação nas situações de 
trabalho ocorre quando existem grupos de trabalho e de formação, ou quando se 

mobilizam e implicam os trabalhadores para a mudança ao nível do trabalho, como é o 
caso, na empresa, da participação dos trabalhadores em projectos e em reuniões e na 

partilha de informação. Tais dispositivos ocorrem em situações de aprendizagem 
informal em que muitas das actividades decorrem do próprio trabalho, particularmente 
ao nível das unidades de reparação automóvel (URA`s) das oficinas, e são as próprias 

chefias a considerarem o trabalho como sendo formativo, aproveitando situações do dia-
a-dia, como: 

 A utilização de ferramentas e sistemas informáticos 

 A participação nas reuniões diárias e nos vários comités da empresa 

 As práticas de “desmultiplicação” da formação e das situações e práticas de 
auto-formação 

 As acções que são organizadas nas filiais com vista à resolução de problemas 

 As observações em situação no âmbito do sistema Per4V2 

 
A utilização de ferramentas e sistemas informáticos consubstancia-se num conjunto de 

ferramentas, como a Intranet, o sistema ICM onde consultam o histórico das reparações, 
ou o Dialogys que é um sistema de identificação de peças.  
No posto de trabalho de cada um dos 4 cotechs da filial de Telheiras, existe um terminal 

com acesso à Intranet que é usado por estes, essencialmente porque é a partir dali que 
têm o acesso a aplicações da reparação automóvel. No programa ACTIS GPS, realizam 

diagnósticos aos veículos e em função dos resultados, investigam a solução na própria 
aplicação. Não descoberta a causa ou origem do problema, por tipo de incidente, nesta 
aplicação, enviam para os serviços técnicos a incidência e posteriormente, recebem a 

solução, sempre on-line. 
 

Da análise documental que realizámos ao acesso à Intranet, desde o posto de trabalho 
de um mecânico, verificámos que os cotechs, apesar do seu baixo nível de qualificação 
escolar, possuem uma série de capacidades, competências e destrezas técnicas que têm 

que mobilizar aquando do manuseamento destas ferramentas informáticas. No decurso 
da entrevista a um dos responsáveis de pós-venda de uma oficina, o mesmo referiu-se às 

capacidades, conhecimentos e competências dos trabalhadores operários, apesar do 
baixo nível de escolaridade que possuem (têm apenas o 6º ano): 
 
“ São espectaculares. 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…” DREN01 
 
Por sua vez, um participante, operário cotech, reconhece a informação que recebe no 

próprio posto de trabalho: 
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Temos muita informação através do Dialogys, de notas técnicas, recebemos muita informação… PREN04 

 
É o caso da partilha de informações de novos produtos ou sistemas cujos trabalhadores 

recebem no seu posto de trabalho, através quer de e-mail quer do sistema próprio com o 
qual trabalham nas oficinas: 
Qualquer novidade, eles informam logo e recebemos muita informação através de mail. PREN04 

 
Registámos o entusiasmo com que um cotech mostrou esta ferramenta de trabalho e 

connosco percorreu todos os tópicos de informação do site. Notámos igualmente o facto 
de que, de acordo com o próprio, “praticamente só usa a Intranet para ter acesso às 
ferramentas de trabalho” (Quadro 15). 

 
Quadro 15: Intranet no posto de trabalho de um Cotech (Observação) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Fonte: Análise crítica ao conteúdo dos documentos (Doc. DOCREN02 no Apêndice 6) 

A participação nas reuniões e comités da empresa, aos quais fomos aludindo e que 
prevêem a mobilização de todos os trabalhadores, em função das suas áreas de trabalho, 

inscreve-se na participação em actividades de grupo - que inclui o trabalho em equipa 
com vista a resultados comuns.  

 
A reunião diária designada “¼ de hora cliente”, realizada no gabinete do chefe de pós-
venda, visa organizar o trabalho, mas também fazer o ponto da situação das tarefas e 

obras em curso. Nela participam o responsável de serviços técnicos com os responsáveis 
de actividade e os conselheiros de serviço, e são analisados os problemas do dia e 

problemas da véspera e também se procede a uma gestão previsional do dia seguinte, 
motivada ou por atrasos de reparação, ou por falta de uma peça, por exemplo. A reunião 
tem em vista, também, analisar disfuncionamentos, insatisfações de clientes e 

estabelecer planos de acção que visem evitar re incidências sobre essa matéria. Nestas 
reuniões, são enunciadas todas as acções que são decididas nos comités de direcção, de 

gestão de qualidade, de crédito, ou noutros.  
 
Nos comités são analisados diferentes indicadores, cada responsável ou cada actor 

pronuncia-se sobre aquilo que foram os resultados, ou as principais razões que levaram 
àqueles resultados, e é feita uma análise em conjunto, em que todos os participantes são 

convidados a sugerir acções que visem a melhoria dos diferentes indicadores. Neste 
processo, existe um envolvimento desde o director ao comercial ou conselheiro de 
serviço.  

 
 
 

 
 
 
 

Têm acesso a: 
Perfil Geral – vários – últimas publicações (informação sobre produtos), Marketing relacional, Mercado,  
Gestão de RH, Comunicação, Per 4 V2, Formação (tipos de formação a que a pessoa tem acesso, como sobre novos 

produtos, formação especializada Cotech, Mectech e Cartec, valor-hora por formando em função do tipo de 
formação) 
Ferramentas – o que mais usam: 
a) parte técnica do site – para se ligarem  à rede Renault  e ao programa ACTIS GPS, onde fazem diagnósticos aos 

veículos e em função dos resultados, investigam a solução na própria aplicação. Não descoberta a causa ou origem do 
problema, por tipo de incidente, nesta aplicação, enviam para os serviços técnicos a incidência e posteriormente, 
recebem a solução.  

b) Reprogramação – ferramenta que directamente conecta o terminal com Intranet, ao veículo.  
c) ICM – Nesta aplicação o mecânico tem acesso ao histórico do veículo e pode aceder ao programa de manutenção 
de cada carro. 
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Quadro 16: Reflexão sobre a entrevista a um director de filial (DREN01) 

 

 
 
 

 
 

 
 

Fonte: Observação no terreno dia 16-12-2008 (Doc. OBSREN02 no Apêndice 5) 

 
Num comité de crédito, por exemplo, são analisadas as contas dos clientes e são 

tomadas medidas tendo em vista receber um crédito mais rapidamente ou, por exemplo,  
minimizar disfuncionamentos de facturação.  
O interesse destas reuniões é partilhado pelos directores e chefias e corroborado pelos 

operários, participantes. No entanto, as perspectivas são distintas: Os directores 
enfatizam a organização do trabalho e integram uma perspectiva de melhoria contínua e 

de rendimento das equipas de trabalho: 
 
O Per4V2 obriga-nos a todos nós a ter um conjunto de ferramentas de seguimento para sabermos até que ponto estamos a 

direccionar bem. DREN01 
 
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. DREN05 
 
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. DREN05 
 
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. DREN01 

 
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. DREN02 
 
As próprias pessoas vão partilhando e porque já têm aquele exemplo, percebem isso. Essas reuniões fazem melhorar o rendimento 

de cada um. DREN05 
 
Os participantes operários, preferem centrar as suas opiniões, por um lado, no ponto de 

situação que é feito com vista à organização do trabalho, mas referem o carácter da 
partilha de informação das mesmas, ao mesmo tempo que confirmam a sua participação 

activa na reunião, no sentido em que são eles que dão a informação à chefia: 
 
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… PREN03 
 
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… PREN03  

 

Acho que não (não pode ser formativa). 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… PREN0 

No “Comité de Carreiras” identificam o potencial d e cada colaborador. Além disso, dão formação por antecipação, 
para fazer crescer esse colaborador, antecipando-lhe as necessidades futuras. É o chamado auto-bus. 
Não só é curioso o facto de nos comités estarem todos presentes, vários grupos funcionais, como também o é, o facto 
de o director reconhecer isso como sendo interessante “  Eu diria que há um envolvimento muito interessante desde o 

director ao conselheiro de serviço”. 

Há uma política vigente de informação e de comunicação no sentido de envolver todos na tomada de decisão. Através 

dos comités, das reuniões diárias, da informação dispersa, etc. 
O discurso é sólido e revela sensibilidade para as questões da qualidade, e dos procedimentos e da formação. 
Outro aspecto interessante é que  “se essa acção de formação com um colaborador teve sucesso, nós declinamos nesse 

colaborador a formação interna aos seus colegas.” 
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Aqui mas acho que agora está a ser em todo o lado, por causa do Per4. Desde que começou isto dos Peŕ 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… 
PREN03 

 
De manhã é um briefing muito rápido. É só para informarmos o chefe qual é a situação do carro ou o que é que eu estou a fazer. 
PREN04 

 
As situações de “desmultiplicação”, que incluem uma parte de formação formal em sala, 

sempre seguida de outra no posto de trabalho, e a própria organização do trabalho e das 
equipas, conduzem a momentos de partilha de informação. Por via da organização do 
trabalho nas oficinas, e que obedece a um “rácio de produtivos”, em cada equipa, 

existem várias categorias e níveis de especialização. Nas dinâmicas de trabalho ao lado 
de outras pessoas o que permite observar e ouvir os outros no trabalho e  participar das 

actividades, aprendem-se algumas novas práticas e novas perspectivas (Eraut, 2004).  
Quanto às acções de formação que são organizadas nas filiais com vista à resolução de 
problemas, como referimos, na metodologia observada, os formandos são questionados 

sobre a forma como fariam, numa dada situação e, a partir da resposta, são feitos 
comentários e analisadas outras formas de abordagem possíveis. 

 
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.  PREN03 

 
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. PREN03 
 
Faz-se pausa e lembramos “atenção, isto, não se esqueçam” e depois eu no meu caso, explico e às vezes chegamos lá a baixo, está 

lá um carro e vou-lhes mostrar como é que se faz. PREN04 
 
Mas aqui a nossa equipa dá-se muito bem uns com os outros porque no novo Laguna, apareceu uma situação que ninguém sabia 

fazer e “pá, pergunta aos Cotechs” e o Cotech vai lá, fez, explicou e disse “então agora faz tu” e ele vai fazer e nós passamos as 

informações uns aos outros. PREN04 
 

As observações em situação igualmente no âmbito do sistema Per4V2, referem-se a um 
procedimento no local de trabalho por parte das chefias. Para tal existem grelhas de 

observação com vários itens a observar, desde as atitudes e comportamentos dos 
trabalhadores que se encontram no atendimento, à sua apresentação, ou à limpeza do 
local de trabalho. No entanto, com base nos indicadores e nos vários parâmetros 

analisados, são também realizadas observações externas (para controlo do tempo e 
verificação dos procedimentos) de que os Cotechs são alvo, nas revisões. Estas práticas 

de observação por parte de peritos e avaliadores, visam, nomeadamente, através das 
dificuldades que são expressas pelos operários sobre o seu trabalho, corrigir situações 
nos manuais e cadernos standards de actividades, no sentido de os ajustar às práticas de 

trabalho. Em todo este processo, o papel e a explicitação das práticas por parte dos 
mecânicos e outros operários, são centrais e, com um potencial formativo enorme, dada 

a descrição e a reflexão que fazem sobre as suas práticas, ao mesmo tempo que dão 
sugestões de as melhorar. 
 

Um director e um participante são unânimes em referir vantagens na utilização destas 
observações como momentos com feed-back que dão a oportunidade de melhorar 

práticas: 



 

57 

E pronto, depois à medida que o tempo vai decorrendo aqui na oficina vamos tendo atenção e entre todos vamos trocando opiniões. 

PREN04 
 
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 . 
DREN05 
 
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. DREN05 

 
A aprendizagem não-formal consiste de aprendizagem incorporada em actividades  
planeadas que não são explicitamente designadas como aprendizagem, mas que contêm 

importantes elementos de aprendizagem (Glossário do Cedefop, 2000, referido por 
Colardyn et al., 2004). É o caso de situações do “saber em construção” (Barth, 1996), e 

também de outras, de partilha e “de reflexão na acção” (Sá-Chaves, 2002) que, em 
conjunto, contribuem para a transformação dos colectivos de trabalho, como: 
 

 O acesso aos dados de gestão da empresa e da oficina, a rácios de traba lho e 
indicadores de qualidade; 

 As práticas de organização do trabalho dos mecânicos através dos “Standards da 
Actividade e Métodos”; 

 A utilização de documentos como a newsletter e as revistas de distribuição 
interna; 

 O trabalhar com clientes; 
 

No quadro da partilha de informação ao nível das oficinas (Quadros 17 e 18), existem 
indicadores de Qualidade que são seguidos e que são visíveis para todos os chefes e 
conselheiros de serviço perceberem o que é que está em causa. Este seguimento é feito 

pela direcção e no mês seguinte passa a ser seguido pelos chefes de equipa.  
 

Quadro 17: Partilha de informação (Observação) 

 
 

 
 
 

 
Fonte: Observação no terreno dia 17-12-2008 (Doc. OBSREN04 no Apêndice 5) 

 

Numa segunda fase, o resultado das reuniões é transmitido ou “desmultiplicado” para a 
população produtiva e para os vendedores quer através dos diferentes placards que se 

encontram distribuídos na oficina e que se designam “Pontos de Encontro de 
Qualidade” (PEQ), quer através de uma reunião de 6 minutos em que se abordam 6 
temas. Pressupõe a existência de uma reunião mensal com acta e em que estão presentes 

os chefes e funções administrativas. Existem actas destas reuniões que são realizadas 
por um ou por outro elemento. Quanto aos grupos da área comercial e de vendas, 

diariamente é também realizada uma reunião de vendas onde são passadas as principais 
orientações ou eixos que são necessários para fazer valer o cumprimento dos objectivos.  
 

 
 

 

Parece tratar-se de uma empresa em cujos responsáveis pretendem fomentar nos trabalhadores uma implicação 
afectiva e normativa quer à organização e à área, quer à equipa de trabalho.   

Toda a informação exposta sugere tratar-se de uma empresa que envolve os trabalhadores na tomada de decisão e na 
partilha da informação. O facto de estarem afixados os resultados de vendas, de qualidade e outros indicadores parece 
procurar responsabilizar todos para a concretização de objectivos comuns. 
Observaram-se estratégias de feed-back, de trabalho em equipa, de  autonomia dos trabalhadores para tomarem 

determinadas decisões e o fomento da flexibilidade dos postos de trabalho. 
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Quadro 18: Ponto de Encontro Qualidade (Observação) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Fonte: Observação no terreno dia 17-12-2008 (Doc. OBSREN04 no Apêndice 5) 

 

O acesso aos dados de gestão da empresa e da oficina, tais como os rácios de trabalho e 
os indicadores de qualidade os objectivos diários encontram-se, assim, patentes em 
placards espalhados nas unidades de reparação da oficina. Conforme foi possível 

observar, verifica-se a existência de rigorosos procedimentos de trabalho, mas ao 
mesmo tempo, de acordo com as conversas mantidas com os trabalhadores,  é um 

sistema que encoraja a sua participação e criatividade na medida em que, nas reuniões 
diárias, têm a possibilidade de apresentar ideias e de as mesmas serem aceites.  
 

Participantes e directores entrevistados, confluem nas suas opiniões sobre as vantagens 
da partilha de informação, particularmente, o compromisso, o envolvimento e a 
implicação da parte de todos, que daí advém: 

 
Sempre soubemos tudo, sempre houve reuniões, até na sala de reuniões dantes, todos os meses. Agora está tudo exposto e nas 

reuniões diárias isso é lembrado. PREN04 
Sinto-me envolvido porque isso é partilhado connosco de uma maneira aberta. Todas as opiniões são bem recebidas. Se eu der uma 

opinião “e se passássemos a fazer assim?” e “é pá, não custa nada, vamos experimentar”. PREN04 

 
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 de formação porque em outras organizações, isso não acontece. 

DREN02 
 
Aquilo que 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. DREN02 
 
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. DREN02 
 
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. DREN05 

As notas de Qualidade de Outubro, estão espalhadas no Quadro para que todos tenham o mesmo nível de informação que eu tenho. 
DREN01. 
 

Quanto à organização do trabalho, assente em métodos e procedimentos estruturados, 
em que todos trabalham da mesma forma, tal é igualmente reconhecido por todos os 

trabalhadores abordados, como sendo um sistema adequado para o exercício da sua 
função (Quadro 19).  
 

As práticas de organização do trabalho dos mecânicos através de projectos como o dos 
“Standards da Actividade e Métodos”, provam a existência de padrões exigentes de 

As 3 unidades dentro da oficina, são: Oficina 1, Oficina 2 e Colisão. Na parede de cada uma destas unidades, existe um espaço com 
quadros e placards afixados designada “  Ponto de Encontro Qualidade”. Encontra-se dividida nos seguintes temas e sub-temas: 

a) Reunião diária -  Factos de véspera, retorno, clientes insatisfeitos, prazos acordados, diversos, evolução da actividade, 

níveis de produtividade. 
b) Plano de Excelência Renault (Per 4 v2) – é a fase nº 4 deste  projecto que visa a melhoria dos serviços de pós-venda. Tem 

indicadores de todas as Renault (filiais  da RP e agentes – t ipo Franchising) e tem níveis de Qualidade de Serviço d a 
Oficina com vários parâmetros analisados. 

c) Outros – Indicadores de concessão da satisfação do cliente. Informação sobre chefias e quem as substitui na ausência d e 
cada um, Planos de Acção como o Plano de Observação management em que tem a indicação por tema, das acções a 
desenvolver, da data e do responsável pela mesma.  

d) Per4 v2 – Trata-se do seguimento do processo de recepção até à entrega do veículo. É um mapa mensal com resultados a 

12 meses. 
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qualidade e controlo. De acordo com O’Connell, & Byrne, (2009:7) e Osterman (1995), 

numa análise das empresas dos E.U. mostra que novas formas de organização do 
trabalho estão associadas a maiores taxas de formação. Os autores consideram que os 

principais factores influentes estão relacionadas a práticas de qualidade que conduzem a 
um aumento da formação nas empresas. Aquando da observação no terreno 
(OBSREN04 e Quadro 19), e na entrevista a um mecânico Cotech, foi possível verificar 

a sua satisfação porquanto o procedimento veio melhorar o seu trabalho e o resultado 
final. Este procedimento de trabalho surge igualmente no âmbito do Per4V2, e é usado 

por todos os trabalhadores que efectuam revisões às viaturas. Tal procedimento 
assemelha-se aos princípios do taylorismo, em que o controlo das actividades do ciclo 
de produção era retirado à iniciativa dos trabalhadores que executavam as tarefas todas 

elas especificadas com os métodos e os tempos. O objectivo era, tal como o é neste 
caso, uniformizar procedimentos de trabalho e reduzir o tempo de execução, reduzindo 

erros. O operário entrevistado considera, no entanto, muito útil este documento na 
medida em que há uma orientação do trabalho.  
 
Agora deram-me um caderno com todos esses pontos que eu verifico mas com uma ordem lógica. Tem uma sequência. Antigamente 
eu levantava o carro e via por baixo depois descia o carro para ver por cima e depois tinha que o levantar outra vez. Ali, não. 

Levanto uma vez e baixo e o carro fica pronto. PREN04 

Porque posso-lhe garantir que desde que eu sigo aquele dossier o carro não volta para trás. PREN04 
 

Quadro 19: Organização do trabalho (Observação) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Fonte: Observação no terreno, dia 17-12-2008 (Doc. OBSREN04 no Apêndice 5) 

 
Da análise crítica ao conteúdo do caderno “Standards da Actividade e Métodos” 

(DORREN01 e Quadro 20), observaram-se 143 passos a seguir na revisão dos carros. 
Inclui “etapa, pontos-chave, regras e razão de ser”. Não se limita a definir os passos, ao 

contrário, apresenta uma explicação lógica para os mesmos. Chama a atenção para 
pormenores, utilizando desenhos, descrições das operações e passos a seguir segundo 
uma “ordem lógica”. Em lugar de se ensinarem estes procedimentos em contexto de 

formação, têm acesso a este manual de procedimentos com vista à Qualidade e, segundo 
observámos, é bem acolhido por todos na oficina. 

 
Quadro 20: Análise Crítica ao documento e procedimento “Caderno Standards da Actividade e Métodos” (Renault Telheiras) 

 

 
 

 
 

 

Fonte: Análise crítica ao conteúdo do documento (Doc. DOCREN01 no Apêndice 6) 

 

De acordo com o entrevistado, este documento veio melhorar o seu trabalho e o resultado final e é mais fácil para si dado que 

não tem que ter receio se se esqueceu de alguma operação (“ando mais descontraído”)  e tem toda a execução organizada, 
facilitando-lhe a tarefa de subir e desde o carro, o que desta forma, não acontece: Sobe o carro uma vez e aí efectua todas as 
operações necessárias e o mesmo quando o desce. Anteriormente, subia e descia o carro várias vezes até executar todas as 

tarefas. O operário entrevistado considera muito útil este documento na medida em que há uma orientação do trabalho. Em 
lugar de se ensinarem estes procedimentos em contexto de formação, têm acesso a este manual d e procedimentos com vista à 

Qualidade e é bem acolhido por todos na oficina. 

Os tópicos existentes no placard da oficina têm o objectivo de orientar os chefes de equipa sobre os temas a tratar na reunião 
diária. Verifica-se a existência de elevados procedimentos de trabalho, mas ao mesmo tempo, de acordo com os entrevistados, é 

um sistema que encoraja a sua criatividade na medida em que  nas reuniões diárias dão ideias e as mesmas são aceites. Dessa 
forma, e também pelo facto de estar tudo tão estruturado, e de todos trabalharem da mesma forma, tal poderá indiciar a adopção 
dos sistemas “Just in T ime” mas que é reconhecido por todos os trabalhadores abordados como sendo adequada para o exercício 
da sua função. Dessa forma, dizem, não se esquecem de abordar todos os tópicos. Com a implementação de sistemas de 

qualidade em que a focalização se encontra no cliente e na qualidade do serviço, parece, de facto, existir um enriquecimento dos 
postos de trabalho que ocorre, teoricamente “à medida que as equipas se responsabilizam pela qualidade e pela manutenção de 
rotina do equipamento, aumentará (pressupõe-se) a implicação destes com a organização (Sewell e Wilkinson, 1992)” (Caetano, 
2000:46). No entanto, como refere este autor, o sistema “Just in T ime” pode basear -se, sobretudo “na complacência, culpa e 

stress dos trabalhadores, produzindo um ambiente de trabalho mais opressivo”(id:ibidem). Não obstante, as evidências empíricas 
sugerem trabalhadores satisfeitos com a organização do trabalho e sentem-se partícipes nos processos de gestão. 

De realçar a importância da comunicação no próprio posto de trabalho, e a comunicação directa aos trabalhadores. 
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O projecto AVES, no âmbito comercial, visa igualmente a diminuição de erros no 

trabalho de reparação de uma viatura e que se consubstancia num dossier com 
documentos e check-lists que orientam no seguimento da viatura desde que vem do 

transportador até que é entregue ao cliente, para verificar os pontos e para confirmar que 
o carro está em condições de ser entregue ao cliente.  
 

A utilização dos meios de comunicação interna, particularmente, das revistas que 
circulam internamente constituem igualmente formas de partilha de informação. A 

Newsletter “Entre Nós”, distribuída em formato impresso em papel cartonado, a cores, 
ilustra com fotografias, Gráficos e tabelas, informação sobre resultados de qualidade e 
de satisfação do cliente, novos produtos, concorrência e informações da empresa sobre o 

negócio e de utilidade para os trabalhadores. Tem uma rubrica de entrevista a um 
trabalhador sobre as suas paixões e hobbies. O estilo linguístico é o didáctico (Estrela et 

al, 2003), com actos de fala envolventes, a começar pelo nome “entre nós”, utilizando 
para se dirigir ao leitor expressões como “os nossos”, “como sabem” e, frequentemente, 
a primeira pessoa do plural.  

 
As revistas Trajectória e Global, são outras edições às quais os trabalhadores têm 

acesso. A primeira, é a revista dos concessionários Renault, é trimestral e apresenta-se a 
cores, com imagens e fotografias que evidenciam acontecimentos em toda a rede 
Renault, tais como actividades de responsabilidade social, oportunidades de negócio, 

informação de novos produtos, uma secção dedicada ao que a imprensa noticiou sobre a 
marca e uma ampla secção de várias páginas com pequenas entrevistas de opinião a 

trabalhadores sobre os produtos e os serviços e com dicas a utilizar na relação com o 
cliente e nas vendas. 
 

A revista Global é uma edição francesa e é a revista interna do grupo Renault. Com 
características semelhantes às anteriores em termos de redacção e de apresentação, 

inclui temas variados, desde informações da empresa no Mundo, actualidade de 
informação em França, entrevistas, reportagem, reacções de barómetros e leitores, um 
dossier sobre um produto, uma informação sobre a marca na imprensa em França e no 

Mundo, o Tableau de Bord com indicadores de Qualidade, entre outros.  
 

A política de orientação para o cliente assim como o trabalho que é desenvolvido ao 
nível das filiais na relação com o mesmo, nomeadamente, ao nível do acolhimento e da 
relação que é estabelecida, também implica aprendizagem sobre o cliente, a partir de 

quaisquer aspectos novos do problema de cada cliente ou pedido e, de novas ideias que 
surgem na consulta conjunta (Eraut: 2004). 

 
É de salientar o facto de que nem sempre são claras, no entendimento da própria DRH/ 
Formação, as fronteiras entre o que é e não é formação. Se a actividade ocorre fora de 

uma sala de formação, sem um formador, não é considerada como de formação. Como 
refere um entrevistado, da área de 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. FREN06 
 
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. FREN06  
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Apesar de a empresa através dos RH/ Formação e também os trabalhadores 

entrevistados não considerarem estas actividades como sendo de formação, elas são aqui 
consideradas para lhes dar visibilidade na medida em que vários trabalhos de 

investigação têm vindo a reconhecer a importância e a afirmação da formação informal 
e não formal no seio das organizações (Watkins & Marsick, 1992;  Marsick  & Watkins, 
2003; Enos, Kehrhahn & Bell, 2003;  Boud & Middleton, 2004). De acordo com vários 

estudos que têm sido realizados (Burke & Hutchins, 2008; Ford & Weissbein, 1997; 
Salas, Cannon-Bowers, Rhodenizer, & Bowers, 1999), os participantes aprendem 

melhor a partir de pares como com um co-trabalhador, colega, através de uma variedade 
de meios ou pares. Por isso, estas práticas reforçam as interacções com os colegas e 
envolvem-nos na acção e participação.  

4.2.3. Promoção do desenvolvimento pessoal e social 

A integração do desenvolvimento pessoal e social nas dinâmicas formativas é, desde 
logo, um factor que no âmbito dos processos formativos merece ser considerada porque 
“a performance de um sistema de trabalho ou de uma organização depende também, em 

grande medida, da densidade das redes de relações e interacções que ela permite, 
estabelece e organiza” (Sarmento, Rua, Oliveira, Teixeira, 2009:38).  

Nestas práticas de desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores tanto se podem 

incluir as que se estabelecem no meio das dinâmicas dos processos de trabalho e da 
organização, como aquelas que a empresa promove como um fim em si mesmas. Neste 
princípio, as práticas que promovem o desenvolvimento pessoal que aqui são 

consideradas, incluem todas as situações, actividades e eventos que se inscrevem numa 
lógica de mobilização dos trabalhadores com objectivos humanísticos ou com o 

construir uma sociedade melhor (Cunningham, 1993).  

O’Connell, & Byrne, (2009:7) referem que Osterman (1995) constatou que as empresas que 
responderam positivamente sobre o seu compromisso de aumentar "o bem-estar dos 
empregados em relação à sua situação pessoal ou familiar" apresentaram maiores taxas 

de formação. Independentemente de a empresa considerar ou não tais práticas nas suas 
estatísticas ou âmbito de formação propriamente dita, neste projecto, elas são 

consideradas e são-no, neste capítulo da oferta de formação.  

Tal opção deve-se ao facto de na empresa existirem práticas que não se enquadrando no 
seu sistema de formação, encerram em si uma dimensão do desenvolvimento pessoal e 

social, e assentam em lógicas que privilegiam a educação, no sentido dos “valores e 
comportamentos que podem ser veiculados pelas diferentes instituições da sociedade ” 
(Josso, 2005; Morin, 2002; Lengrand, 1981).  

Neste sentido, enquadram-se neste âmbito todas as situações que visam o 

desenvolvimento de competências transversais, sem que possuam uma ligação particular 
a uma tarefa específica. Tal como na educação, estas práticas tendem a visar um 

equilíbrio entre o cognitivo, o afectivo e o gestual, orientando-se, assim, para o 
desenvolvimento das diferentes dimensões da personalidade. 

Em termos de promoção do desenvolvimento pessoal dos trabalhadores, a empresa 
aposta, essencialmente, na formação em idiomas, e em cursos da área comportamental, 

estes, essencialmente, destinados a Quadros e chefias. Trata-se de cursos que não visam 
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directamente as competências associadas ao posto de trabalho e às tarefas específicas do 

mesmo. Os programas de formação em liderança, gestão de conflitos ou coaching 
elaborados com base nos aspectos menos positivos identificados nos inquéritos pré-

formação, têm sido os mais frequentes, essencialmente, ao nível das chefias directas.  

Como vimos, a política de formação assenta na premissa de que não é da exclusiva 
responsabilidade da empresa a formação dos seus trabalhadores. Embora a empresa 

apoie e incite os colaboradores a formarem-se ao longo de toda a sua vida profissional, 
comprometendo-se a orientar e acompanhar cada um deles, os trabalhadores devem 
também procurar desenvolver as suas competências através de aprendizagens 

autónomas (escolares ou profissionais).  
 

Assim, em coerência com esta determinação, o apelo à participação activa dos 
trabalhadores em projectos de desenvolvimento escolar, ocorre no caso do incentivo à 
formação superior e também na recente iniciativa Novas Oportunidades. Neste âmbito, 

a empresa estabeleceu um protocolo com a Agência Nacional para a Qualificação em 
que se propõe promover a divulgação do Programa Novas Oportunidades, gerir e 

coordenar a mobilização dos interessados. Perante um número mínimo de interessados, 
a empresa propõe a criação de turmas nas suas instalações, através de parceria com um 
CNO externo. 

 
A empresa, não só incentiva o regresso ao estudo como premeia os trabalhadores que 

concluam os seus estudos. O “prémio de fim de curso” pode ser atribuído a todos os 
trabalhadores que façam prova da conclusão dos seus estudos (Quadro 21). 
 

Quadro 21: Prémios atribuídos por conclusão de curso 

 

 

 Fonte: Apresentação Programa de Incentivo à Qualificação dos trabalhadores da RRG Portugal 

A dinamização de acções internas com recurso a trabalhadores que asseguram a 
formação de temas técnicos, pode considerar-se uma acção de desenvolvimento, na 
medida em que os trabalhadores podem ver reconhecidas as suas competências.  Na 

perspectiva de um director, esta é uma oportunidade dada a alguns trabalhadores: 

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. DREN01 

No passado, a empresa promoveu através do IFA, para estes trabalhadores que fazem a 
“desmultiplicação” da formação, um curso - o relais-Cotech de preparação para as 
apresentações em público. Com alguma componente pedagógica, o curso não era 

específico para formadores, mas continha componentes sobre a dinamização de uma 
acção de formação, e abordavam-se algumas técnicas da formação de formadores.  

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. FREN06 

 

 
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano) – 400€ 

Ensino Secundário (12º ano) – 500€ 
Ensino Superior (Licenciatura) – 600€ 

Pós-Graduação/ Mestrado/ Doutoramento – 700€ 

 



 

63 

Em termos das políticas de recursos humanos e do desenvolvimento dos trabalhadores, 

existe uma variedade de actividades de desenvolvimento social destinadas a elevar os 
padrões de vida, aumentar a participação dos trabalhadores no seu desenvolvimento, 

atender às necessidades das mulheres ou famílias, elevar o seu bem-estar. A empresa 
detém uma política internamente designada de “Auto-Bus”, que prevê que em qualquer 
momento, exista uma pessoa para substituir outra, internamente. Ao mesmo tempo que 

esta é uma estratégia para fazer face a necessidades da empresa, esta política é 
valorizadora para os trabalhadores que têm a oportunidade de ascender na carreira.  

 
A mobilidade interna é também uma prática da empresa, tornada passível também pelos 
comités de carreira, onde são identificados determinados tipo de competências, e de 

potenciais elementos para iniciarem um programa de mobilidade dentro ou fora do país.  
Nas entrevistas individuais anuais o trabalhador é confrontado com uma questão sobre 

se está receptivo a fazer uma carreira estritamente dentro da sua organização, a nível 
regional, nacional, ou internacional.  
 

O apelo à participação dos trabalhadores nas reuniões e comités, referidos no ponto 
anterior, constitui igualmente, uma prática de desenvolvimento pessoal e social na 

medida em o trabalhador sente o reconhecimento social, de ver as suas ideias postas em 
prática:  
Se eu for falar com o chefe para evoluirmos desta maneira, ele aceita e não é “eu é que sou o chefe eu é que decido”. Aqui, ele 

aceita e na reunião faz isso várias vezes -“Olha o Joaquim deu esta ideia, vamos experimentar e se for bom, a partir de hoje, 

começa-se a fazer assim”. PREN04 
 
E nós vamos evoluindo porque no terreno nós temos mais conhecimentos do que as chefias. O chefe pode ser muito bom mas não 

mexe nos carros, não sabe como se trabalha. Aqui como recebem bem essas ideias, vamos evoluindo . PREN04 
 

Ainda no âmbito da sua política de desenvolvimento dos recursos humanos, a empresa 
tem a funcionar desde 2004 um “centro de gestão operacional” cujo objectivo é 

possibilitar o controlo pela gestão das experiências, dos métodos e das ferramentas 
próprias da RRG. As formações são asseguradas pelos coordenadores de cada posto que 
transmitem aos mais novos, a sua experiência.  

4.2.4. Os destinatários  

São várias as dimensões e os indicadores que permitem, de forma objectiva, conhecer os 
destinatários da formação e analisar eventuais assimetrias ao seu acesso. A distribuição 
de participantes e número de horas de formação, são, desde logo, os indicadores mais 

imediatos. No entanto, como veremos, não são, por si, suficientes, podendo mesmo, 
quando isoladamente considerados, conduzir a desvios na sua análise e interpretação.  

Observando os participantes em formação, por grupo profissional, no caso da entidade 

jurídica de Telheiras9, no Gráfico 10, obtém-se a seguinte leitura: No ano de 2008 e do 
total de acções internas e externas, o grupo que mais participantes teve em formação, foi 
o dos Serviços Técnicos (mecânicos, bate-chapas, pintores, recepcionistas, chefes de 

equipa, orçamentistas). De um total de 192 participantes em formação, este grupo 
representava 98 (51%) do seu total.  

Como se observa no Gráfico, este foi, também, o grupo mais representativo de 
trabalhadores. O grupo dos Vendedores e Comerciais (vendedores, secretárias 
comerciais, preparadores e chefia de vendas), é o segundo grupo de participantes em 

                                                 
9
 São os dados disponíveis na empresa. 
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formação (39% que corresponde a 74 participantes) e é também o segundo grupo mais 

numeroso de trabalhadores.  
O grupo dos trabalhadores do Armazém (caixeiros e chefe de armazém) e o da Direcção 

e Técnicos Superiores surgem em 3º lugar, cada um com 10 participantes, no entanto, o 
grupo do Armazém representa 6 trabalhadores (10%) e o dos Quadros e Direcção, 2 
trabalhadores (3%).  

Da revisão bibliográfica, os padrões de participação sugerem que os princípios de 
repartição actual estão em relação inversa à necessidade de formação e é mais 
susceptível de agravar, em vez de atenuar as desigualdades existentes no mercado de 

trabalho (O’Connell, & Byrne, 2009). Nesse sentido, tal como vários estudos têm vindo a 
demonstrar, e na perspectiva da Teoria do Capital Humano, os trabalhadores mais 

qualificados têm acesso vantajoso para a formação, em relação aos trabalhadores menos 
qualificados, (Boyer:2000; Canário et al, 2002; O'Connell et al., 2002; O`Connell, 
2005; Fernández, 2005). 

 
Gráfico 10: Trabalhadores, Participantes e Horas em Telheiras (2008) por grupo profissional 

   
Fonte: Tableau de Bord  2008 

 

Considerando agora o total de horas de formação por grupo profissional, a leitura é 

diferente. Há que ter em conta que se pode estabelecer uma relação entre o número de 
participantes em formação e o número de acções ou cursos frequentados, já não se pode 

falar de uma relação entre o número de participantes e o número de horas em que 
participa cada (grupo de) trabalhador(es). Pode haver muitos participantes em acções de 
curta duração e poucos em acções de longa duração, ou o inverso. Da análise do Gráfico 

anterior, o grupo da Direcção e Técnicos Superiores foi o que ao maior número de horas 
de formação teve acesso, seguido do grupo dos Vendedores e Comerciais e, finalmente, 

do grupo dos Serviços Técnicos.  
Tal deve-se ao facto de que o grupo da Direcção e Técnicos Superiores (“Comuns”), 
muito reduzido em trabalhadores e participantes, ter participado, essencialmente, em 

acções Novos Produtos (40%) mas também nas de Línguas (20%) e de Informática 
(30%), que são acções com uma carga horária relativa superior (Gráfico 11). 

 
As acções de formação Técnica e Não Técnica destinaram-se, exclusivamente, ao grupo 
dos Serviços Técnicos, que somou 98 participantes. Este grupo participou 

essencialmente em formação sobre Novos Produtos (que representaram 41% do total de 
participantes deste grupo), acções de formação Técnica (36% de participações) da área 

Comportamental (19%), de Informática (1%) e de Línguas (1%). Foi o grupo que 
participou em uma maior diversidade de áreas de formação.  
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O grupo dos trabalhadores de Armazém participou, essencialmente, em acções sobre 

Novos Produtos (50% de participações) com conteúdos da área Comportamental (40%) 
e também Comercial (10% de participantes).  

Dos 74 participantes da área Comercial, 58 (78%) participaram em acções de Novos 
Produtos, mas também participaram em acções de âmbito Comercial, Comportamental, 
de Línguas e de Informática. 

 
 

 
Gráfico 11: % de Participantes por área de formação em Telheiras (2008) 

 
Fonte: Tableau de Bord  2008 

Na análise dos destinatários, importa, assim, conhecer que tipos de cursos e que áreas de 
formação cada grupo profissional tem acesso. Para uma análise mais detalhada, teria de 
considerar-se em cada grupo profissional, o peso relativo que têm os cursos técnicos 
orientados para a tarefa, e a formação de carácter mais abrangente e transversal.  

Impõe-se conhecer, para além destes dados, a cobertura ou distribuição efectiva da 

formação (através do número de horas ou de participantes) pelos vários grupos 
profissionais, ao mesmo tempo que é tido em conta o número total de trabalhadores em 

cada grupo para conhecer o seu peso relativo e a proporção em que cada grupo esteve 
presente em formação. 

Considere-se, então, em primeiro lugar e a partir do total de trabalhadores, a taxa de 

cobertura dos participantes de um grupo, pelos trabalhadores desse mesmo grupo. Se o 
objectivo é compreender a equidade no acesso à formação, importa considerar a 
distribuição da formação ou o acesso à formação por cada um dos grupos profissionais 

que perfazem o total de trabalhadores da empresa.  

Uma maior taxa de cobertura num dado grupo, tanto pode significar que, nesse grupo, 
houve mais trabalhadores que tiveram acesso à formação, como pode significar que aos 

mesmos trabalhadores foi possibilitada uma maior frequência em formação. Tal despiste 
só é possível, considerando a identificação de cada participante em formação. 

No Quadro 22, observa-se que numa das filiais, a taxa de cobertura é sempre superior a 
100%10 significando, desde logo, que todos os grupos profissionais terão tido, em 

média, pelo menos uma participação em formação.  

                                                 
10

 O que sugere 2 cenários possíveis: ou todos terão participado mais do que 1 vez em formação, ou os mesmos trabalhadores terão 

tido várias oportunidades de formação. 
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Os grupos privilegiados no acesso à formação (os que registam uma maior taxa de 

cobertura) não são os que detêm maior número de participantes. O colectivo da 
Direcção e Técnicos Superiores foi o que mais oportunidades teve em participar em 

formação, seguido do grupo dos Vendedores e Comerciais e depois o dos Serviços 
Técnicos. No entanto, o grupo da Direcção e Quadros é formado por apenas 2 
trabalhadores. 

 

Quadro 22: Taxa de cobertura da formação por grupos profissionais (Telheiras 2008) 

  

Trabalh. Particip. Taxa 
Cobertura 

Vendedores e Comerciais 20 74 370% 

Serv. Técnicos 34 98 288% 

MPR/ Armazém 6 10 167% 

Comuns/ Direcção e Tec Sup 2 10 500% 

Fonte: Tableau de Bord  2008 

 

Na análise dos participantes, usam-se os dados disponíveis na empresa e que são 
coligidos pela área de Recursos Humanos, com base quer nos dados das actividades de 
formação organizadas pela área, quer na informação que chega aos RH da formação que 

é realizada nas filiais. No entanto, poderá existir formação nas filiais que não é 
reportada aos RH e que por isso não consta dos dados ora analisados. Esta formação, 

realizada em contexto de trabalho, nas próprias filiais, pode ser mais representativa para 
alguns trabalhadores, do que a que é realizada via formal. Isso mesmo refere um 
participante (também formador interno) da filial de Telheiras:  

“…mas a nível dos outros colegas a formação é mais a que nós lhes passamos do que a que vão lá às formações”. PREN04 

Na análise dos destinatários, podem utilizar-se outros indicadores como sejam o acesso 
às acções internas e externas, e o factor género. Quanto ao acesso às acções internas e 

externas, as acções externas são as que englobam, principalmente as acções e cursos da 
área Comportamental, de Informática e de Línguas. Se no primeiro caso, como se viu, 
participam trabalhadores de todos os grupos profissionais, nos outros, não estão 

presentes os trabalhadores do Armazém. 

O factor género constitui, conforme referido, outro indicador do acesso equitativo à 
formação. Para tal, considere-se o número de participantes em formação, por género. Da 

análise do Gráfico 12, verifica-se que o número de participantes de formação é, em 
termos relativos, sempre superior para os homens. Tal como já tínhamos visto aquando 
da caracterização dos trabalhadores, em todos os grupos profissionais, os homens 

constituem também o grupo mais representativo.  
Se se considerar o ano de 2008, por exemplo, a população empregada distribui-se por 

88% de homens e 12% de mulheres e no acesso à formação, no mesmo ano, verifica-se 
que os participantes homens representam 89% e as mulheres, 11%. Perante uma tão 
reduzida diferença entre e o número de trabalhadores e o género no acesso à formação, 

estes dados revelam que uma discriminação no acesso à formação, tendo em conta esse 
factor, é mínima e por isso, desprezível. 
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Gráfico 12: Participantes por género (2008) 

    
            Fonte: Indicadores da Entidade Beneficiária/ Candidatura POPH 2009 

Outros factores que podem ainda contribuir para a análise dos destinatários são os 
custos ou o investimento por grupo profissional, que analisaremos mais adiante.  

Também a idade ou o tipo de contrato serviriam para definir se têm iguais 
oportunidades os trabalhadores em diferentes situações. Tais dados não se encontram 
disponíveis na empresa, no entanto, O’Connell, & Byrne (2009:15) citando um estudo 

anterior de O'Connell, (2007, 2005) mostra que os trabalhadores mais velhos são menos 
prováveis do que os seus colegas mais jovens a participar na formação geral.  

Não houve diferença significativa na natureza da formação entre trabalhadores a tempo 

total ou parcial, ou entre os trabalhadores com contratos temporários versus 
permanentes. 

Desta forma, assegurar-se-á, para além de uma dimensão quantitativa, uma dimensão 

qualitativa na análise dos destinatários da formação. Se a primeira comporta as opções 
da empresa quanto aos grupos de profissionais participantes e ao investimento feito em 
cada um, a segunda identifica o tipo de investimento e a natureza dos objectivos da 

formação. A primeira refere os dados quantitativos dos participantes (por género, nº de 
horas e frequência em formação, custos), e a segunda refere o tipo de cursos (conteúdos, 

contextos, locais). Só desta forma se poderá ter uma visão ampla da perspectiva da 
empresa quanto aos destinatários da formação. 

Os dados analisados na sua globalidade, permitem concluir que a formação na empresa 
abrange a generalidade dos trabalhadores, ainda que as áreas e funções directamente 

ligadas ao negócio - a reparação automóvel e a rede comercial, nos últimos anos, sejam 
as que mais beneficiam de acções de formação. Considerando os dados 

disponibilizados, é de notar o facto de nestas áreas estarem incluídos os vários níveis 
hierárquicos, incluindo os chefes dos departamentos.  
 

Ao nível das filiais, contudo, existem evidências indicando que a formação é 
estratificada, com o resultado que os quadros e directores, não obstante serem em 

número reduzido de trabalhadores, são mais propensos a participar na formação.  Tal 
como no estudo de Canário (2002), estes padrões de participação sugerem que aqueles 
com maior necessidade de formação tendem a receber menos, enquanto aqueles com 

ensino superior e mais competências são mais propensos a receber formação 
(O`Connell, 2002).  
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4.2.5. Os recursos humanos afectos à formação 

Decorrendo do facto de se assistir na empresa a lógicas de formação formais e informais 
donde decorrem as situações que integram a formação nas situações da produção e a sua 
descentralização nas funções operacionais realizadas principalmente com a hierarquia 

intermédia, assiste-se a uma recomposição da função formação na empresa (Barbier et 
al, 1996). De facto, os recursos humanos afectos à formação na RRG, provêm, para 

além dos profissionais da própria empresa, aos quais seguidamente aludiremos, do IFA 
e também da Renault Portugal. 
 

A RRG possui uma pessoa afecta à Formação e que se integra na Direcção de Recursos 
Humanos (DRH). Da DRH fazem parte as outras áreas que tradicionalmente dependem 

desta área, como as remunerações, a avaliação de desempenho, ou a gestão de carreiras.  
A DRH/ Formação é responsável pela gestão e organização dos cursos directamente 
gerados no país. Tem a responsabilidade de elaborar o caderno de encargos, a selecção 

dos fornecedores, e a gestão das convocatórias.  
Tem ainda a responsabilidade de organizar as “formações estratégicas” desenvolvidas 

na sequência de propostas do Comité da Direcção.  
 
De acordo com o definido na política anual de formação, a DRH de cada país “é 

responsável da qualidade e da pertinência do Plano de Formação dentro do respeito da 
Política de Formação e deve “assegurar com o director do país, a validação do Plano”. É 

ainda responsável pela implantação das formações nacionais em coordenação com o 
responsável de RH da Europa. Em caso de necessidade de formação específica, deve 
“assegurar a elaboração do caderno de encargos da formação, e analisar pelo menos 3 

propostas”. 
 
A responsabilidade e os recursos afectos à formação, incluem, igualmente trabalhadores  

ao nível das oficinas. Desde logo, as chefias, de acordo com o definido na Política de 
Formação, como vimos num ponto anterior, têm a responsabilidade de mobilizar todos 

para a formação, e os mecânicos especializados que possuem a categoria de cotech11, 
têm a responsabilidade de formar as categorias inferiores de mecânicos em formação 
técnica e de novos produtos no processo internamente designado de “desmultiplicação 

da formação”.  
 

Para além das acções de “desmultiplicação”, nas filiais, são organizadas outras acções 
de formação pontuais, com vista à resolução de situações ou problemas específicos, 
como é o caso da que tivemos oportunidade de assistir. Nesta acção, perante um 

problema colocado por um participante, a resposta da chefia, também presente, foi: 
“estamos aqui para o ajudar a ultrapassar essa dificuldade. Esse  problema existe, é 

uma dificuldade. Vamos é ajudá-lo a ultrapassar de forma a contorná-lo”, esta resposta 
sugere uma perspectiva positiva e de em conjunto, face a um problema que existe, que 
estratégias usar para o ultrapassar. O assunto é discutido e problematizado com a 

intervenção de todos.  
A resposta dada enquadra-se no significado que Senge (1990) atribui ao papel do líder 

ou gestor como formador: não significa ensinar às pessoas a visão correcta da realidade, 

                                                 
11

 A definição de Cotech é o mecânico que detém o maior nível de conhecimento para poder tratar tudo o que é diagnóstico, 

complexo, e ao mesmo tempo, desmultiplicar a formação na rede. Sendo-lhe atribuído um nível funcional mais vasto, já do ponto de 
vista hierárquico, tem as mesmas responsabilidades que os outros mecânicos. 
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pelo contrário, trata-se de ajudar os outros a ganhar uma visão mais perspicaz, que está 

em linha com uma visão de líderes como técnicos, guias ou facilitadores.  
Na metodologia observada, os formandos são questionados sobre a forma como fariam, 

numa dada situação e, a partir da resposta, são feitos comentários e analisadas outras 
formas de abordagem possíveis.  
Todas as áreas e pessoas que estavam presentes foram partícipes no processo de 

diagnóstico e resolução do problema identificado. Esta acção sugere que nestas acções 
que visam a resolução de um problema interno identificado ao nível desta filia l, faz-se 

recurso a formadores que são profissionais da acção e não de um outro departamento, 
ou mesmo externo à organização. O responsável da filial estava presente na acção como 
forma de validar os conteúdos e ia intervindo no sentido de motivar a sua equipa para as 

formas de acção pretendidas. 
 

Tal sugere que a formação está imersa nos processos de trabalho (Canário, 1999) e que 
os responsáveis sentem a formação como mais uma tarefa de entre as outras que têm 
para realizar. É o caso do responsável de uma outra filial que pediu para estar presente 

para depois reproduzir a acção na sua filial. Além dos conteúdos abordados, foram 
assumidos compromissos o que mostra estarmos presente de uma “formação estratégica 

com vista à resolução de problemas” (Bernardes, 2008). 
 
Parece existir ainda uma grande abertura face ao exterior, na medida em que foi 

permitida a nossa presença e também solicitada a intervenção enquanto observador 
externo. Toda a documentação da acção foi disponibilizada. Na observação realizada, 

procedeu-se a uma reflexão crítica (OBSREN03 no Apêndice 5) da qual segue um 
excerto (Quadro 23). 
 

Quadro 23: Acção de formação “Renault Minuto” (Observação) 

 
 

 
 

 
 
 

Fonte: Observação no âmbito do trabalho empírico em 16-12-2008 (Doc. OBSREN03) 

 

Numa outra observação no terreno (Quadro 24), aquando da realização de entrevistas e 
na recolha de documentos, no gabinete do responsável de pós-venda, pudemos observar 
e recolher evidências da formação que é realizada na filial e o nível de responsabilidade 

e de atribuições que o responsável de pós-venda tem em relação à formação da sua 
equipa. Presenciaram-se as seguintes situações: 

 Existência de quadro no gabinete que serve para conduzir as reuniões diárias  

 Chegada de material variado de formação como CD, DVD 

 Existência de material variado de formação, como dossiers, registos de presença, 
suportes para formadores, convocatórias, manuais, etc.  

 
Quadro 24: Evidências de descentralização da formação  

 

 
 
 

 

Esta acção surge na sequência da  necessidade de incrementar a venda adicional pelo que surge a exigência de novas 

competências comerciais, para indivíduos que sempre foram técnicos. A acção foi proposta pelo responsável de pós-
venda -  da filial Telheiras – que à semelhança do que já fez em anos anteriores (este é o 4º ano em que se realiza), em 
conjunto com o responsável da Renault Portugal e da Renault Minuto, organizaram e  conceberam esta acção. Com a 
duração de 2,5 horas, este último assumiu o papel de formador e o responsável de pós-venda ira complementando a 

informação. Como participantes, encontram-se um demi-Cotech, e o responsável  pela unidade RM . Na sessão d a tarde, 
estarão presentes os outros mecânicos da unidade. Existe  uma outra pessoa presente na acção e que   vai intervindo que é 
o responsável pela região sul. Mais tarde, chegou um outro participante, um responsável da RM de outra filial que 

pretendeu assistir a esta acção para a reproduzir na sua unidade de negócio. 

É impressionante a forma como a formação está descentralizada nesta organização. Muitas convocatórias 

surgem através dos RH mas parece que os chefes têm a formação assumida como uma tarefa de entre as 

outras na sua função. 

Curioso é o facto de terem um dossier pré-formação para o caso da formação e de terem que realizar a 

formação em e-learning antes de irem à formação em sala com o formador.  
Também o facto de com a saída de um novo produto (Megane) todos os trabalhadores foram convocados para 

a formação sobre o mesmo. 

Todas as questões referidas sobre a organização d a formação, a desmultiplicação foram confirmadas depois 

pelos Cotechs, nas entrevistas que se seguiram a esta.  

A formação é pensada muito em termos das lacunas dos colaboradores. 
Acções com carácter formativo: a própria organização do trabalho porque têm padrões de qualidade e 

procedimentos e também grelhas de observação.  

Este entrevistado, como chefia, tem um discurso muito sólido sobre formação e as metodologias que seguem. 
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Fonte: Observação no terreno dia 15-12-2008 (Doc. OBSREN01) 

 
Na situação observada, um chefe de pós-venda de uma filial possuía no seu gabinete 
toda a informação e controlo das pessoas que participam nos cursos e referiu que “não 

podem ficar pessoas por fazer esta formação”. Referiu-se aos cotechs como os 
“formadores cotech” e era ele que directamente recebia os DVD e manuais do 

animador, para a formação de novos produtos.  
 
Voltando aos “outros” recursos humanos afectos à formação, o  Instituto da Formação da 

Renault, foi inicialmente criado para apoiar a Renault na formação técnica e comercial. 
No ano 2000 surgiu a ideia de abrir a formação que se fazia na Renault, a todo o 

mercado automóvel pelo que passou a ser uma empresa independente, com uma 
designação diferente que passaria a ser Instituto da Formação Automóvel, mas com 
100% do capital Renault. Essa empresa teria como objectivo fazer a formação que já 

fazia para a rede Renault e com as restantes marcas.  
Desde 2005, que se extinguiu a actividade exterior e só faz a actividade Renault e hoje 

mantém-se como uma empresa independente mas, do ponto de vista funcional, é uma 
direcção da Renault. O IFA tem a função de promover a formação definida pelo 
construtor em matéria de formação técnica e de produtos. Muitas vezes, o IFA 

subcontrata serviços de formação a outras empresas fornecedoras de equipamento ou 
especialistas nos temas a formar, como refere um participante: 

Antigamente era no IFA … Entretanto já fui a uma casa que fornecia as máquinas dos alinhamentos. PREN04 
 
Fui fazer a formação por causa dos alinhamentos. Fui fazer porque instalaram uma máquina nova e houve necessidade de ir lá 

aprender os pequenos truques. Foi o fornecedor que deu a formação. PREN04 
 
A Renault Portugal é outra entidade interna que participa e organiza a formação para os 

trabalhadores, em função das directrizes do construtor. São acções essencialmente sobre 
os produtos e também sobre vendas: 

As da Renault Portuguesa que têm, basicamente a ver sobre o produto… DREN05 

4.3. A execução da formação 

4.3.1. A execução física 

Relativamente à execução física, os dados utilizados provêm quer do Tableau de Bord, 
quer de um conjunto de dados que habitualmente não são tratados pela empresa mas aos 

quais foi possível o acesso.  
Para além destes dados, utilizar-se-ão o número de acções internas e externas, e a 
duração das acções, porquanto representam uma opção da empresa quanto ao tipo de 

formação e aposta de formadores. Dispondo destes dados, na análise a realizar sobre a 
formação efectivamente realizada, ter-se-á em conta o volume de horas12 de formação. 

                                                 
12

 Somatório das horas a frequentar/frequentadas por acção, por todos os formandos. 
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Este dado permite obter uma informação mais completa e real o que só é possível 

quando se dispõe do número de participantes em cada uma das acções.  
 

A direcção de Recursos Humanos/ Formação efectua um controlo mensal sobre a 
formação prevista em orçamento e a formação efectivamente realizada. Relativamente 
ao ano de 2008, as horas de formação realizadas ficaram aquém das que haviam sido 

previstas e já o número de participantes foi além do previsto, com 940 participantes, 
quando se haviam previsto 637 (Quadro 25). O “Nº de inscritos” é a designação interna 

que se refere ao número de trabalhadores que depois do “levantamento de necessidades 
de formação” ficam imediatamente inscritos para realizar os cursos.  
 

Quadro 25: Taxa de execução física da formação (2008) 

Horas Previstas no 

Plano % realização 

Nº inscritos no Plano 

Form. % realização 

2008 2008 2008 2008 

9.490 76% 637 148% 
   Fonte: Indicadores da Entidade Beneficiária/ Candidatura POPH 2009 
 
A execução física aqui apresentada contempla toda a formação realizada em contexto 
formal de sala e em contexto de trabalho. Neste último caso, considera-se tanto a 

formação que é realizada a distância, como a que é realizada na sala de formação que 
algumas filiais dispõem e que aí é “desmultiplicada” para os trabalhadores que não 

participaram nas acções no IFA sobre os novos produtos. As acções de formação 
externa são sempre autorizadas ao nível dos RH pelo que é igualmente contabilizada 
nos totais de formação realizada.  

 
O Gráfico 13 ilustra o número de horas de formação realizada e o número de 

participantes em 2008 e 2009. Verifica-se, desde logo, que em 2009 há um aumento do 
número de participantes e do número de horas de formação, apesar de ser menor o 
número de trabalhadores, face ao ano anterior.  

 
Gráfico 13: Nº de Horas e Nº de Participantes  

    
Fonte: Tableau de Bord RH 2008 e 2009 

Para que estes dados conduzam à compreensão das prioridades da empresa em matéria 
de formação, há que ter em conta os indicadores taxa de cobertura de formação e 

número de horas de formação por trabalhador que ajudam a clarificar o esforço que a 
empresa tem feito em formação. No entanto, se aqui o objectivo é conhecer a execução 

física, não se trata de analisar a cobertura em cada grupo profissional, mas sim, a 
cobertura total dos participantes pelos trabalhadores, em cada ano.  

Conforme se observa no Quadro 26, a taxa de cobertura da formação tem registado 
alguma inconstância. Ao longo dos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, o número de 

trabalhadores veio a reduzir e o número de participantes em formação, apesar de ter 
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decaído em 2007, tem vindo a aumentar nos últimos dois anos. Assim, em 2008 e 2009 

a redução do número de trabalhadores foi acompanhada por um aumento do número de 
participantes pelo que a taxa de cobertura foi mais elevada.  

Quadro 26: Taxa de cobertura da formação nos últimos anos 

  2006 2007 2008 2009 

Trabalhadores 467 Tx Cobertura 446 Tx Cobertura 412 Tx Cobertura 367 Tx Cobertura 

Participantes 491 1,05% 419 0,93% 940 2,28% 1110 3,02% 

   Fonte: Indicadores da Entidade Beneficiária/ Candidatura POPH 2009 

Daqui se poderá inferir que as oportunidades de acesso dos trabalhadores à formação 
têm vindo a aumentar. Todavia, tal pode significar que ou mais trabalhadores 
participaram em formação ou que os mesmos trabalhadores participaram mais 
frequentemente em formação. Este indicador, não é, por si, suficiente para compreender 

em que medida uma maior cobertura representa uma melhor distribuição do acesso dos 
trabalhadores à formação.  

Considerando o número de horas de formação por trabalhador, tal como se observa no 

Quadro 27, em 2009, a tendência é a mesma e registaram-se mais horas de formação por 
trabalhador do que em 2008. Apesar de permitir compreender o número de horas que 
cada trabalhador esteve ocupado em formação, este indicador, continua a não clarificar 

se a formação foi mais equitativa, melhor distribuída pela totalidade dos trabalhadores. 
Um maior número de horas, pode estar relacionado tão-somente, com as opções pelos 

cursos realizados que tinham uma duração superior.  

  Quadro 27:  Nº Horas de formação por trabalhador
13

 

  2008 2009 

Trabalhadores 412 Hrs/ Trabalhador 367 Hrs/ Trabalhador 

Horas de Formação 6335 15,4 6933 18,9 

    Fonte: Fonte: Tableau de Bord RH 2008
 
e 2009 

 
As áreas de formação da empresa são várias e o Gráfico 14 ilustra a distribuição das 
horas de formação durante o ano de 2008 pelas mesmas. 
 

Gráfico 14: Distribuição da formação realizada, por área de formação (2008) 

 
   Fonte: Tableau de Bord RH 2008 

                                                 
13

 O número de horas de formação/ trabalhador foi calculado a partir do total de horas anual (Quadro “Formação Realizada  por 
Área de Formação) dividido pelo nº total de trabalhadores do mesmo ano. 
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Do total de 6335 horas de formação em 2008, a área que regista maior número de horas 
(1822) é a área de Formação Técnica. Nela se incluem as acções em sala e algumas On-
Job. No entanto, estas últimas representaram um total de 14 horas de formação. A 

segunda área com maior número de horas (1604) é a área comportamental. Segue-se a 
área de Novos Produtos, com 1465 horas de formação (23%). Considerando os 
participantes em formação, foi esta a área que registou maior número (mais de 50% do 

total de participantes em formação). A formação a distância representa 16 horas do total 
de formação aqui incluída. A área de Línguas que representa a formação em Idiomas foi 

também representativa com 514 horas destinadas a 24 participantes, tal como a de 
Informática, com 330 horas destinadas a 30 participantes.  As áreas menos 
representativas são as de Financeira, Marketing e Qualidade, cada uma delas, destinadas 

a 5 ou menos participantes. 

Quanto aos tipos de formação praticados na empresa, a formação em sala é, como se 
verifica no Gráfico 15, a que apresenta uma muito maior representatividade. As acções 

de formação em sala são as que se realizam formalmente numa sala de formação, da 
própria empresa, de empresas externas ou, nomeadamente, em salas alugadas em hotéis.  
 

A formação a distância representa muito pouco da formação realizada. Trata-se, 
normalmente, de cursos de conhecimento de novos produtos ou actualizações em que, 

antes de os mecânicos realizarem a formação no IFA, devem realizar esta “pré-acção”. 
O objectivo é, conforme anteriormente referido, nivelar os conhecimentos de todos os 
mecânicos das diversas filiais. Nestes cursos a distância, normalmente com uma 

duração de cerca de 1 a 2 horas, seguidos no gabinete das chefias, na própria oficina, 
supõe-se que os participantes realizem, no final, um teste de avaliação de 

conhecimentos cujos resultados, o formador da formação formal terá acesso e, assim, 
conheça o nível de conhecimentos e de dificuldades de cada um dos participantes, ora 
em sala. 

Gráfico 15: Distribuição dos tipos de formação (2008) 

 
    Fonte: Tableau de Bord RH 2008 
 

A formação on-the-job14 representa a formação realizadas nas próprias filiais, ou porque 
se recorre à designada “desmultiplicação” da formação, ou porque uma das chefias tem 
a iniciativa de organizar uma acção temática para as suas equipas. No primeiro caso, a 

formação ocorre depois de os mecânicos especialistas (cotechs) participarem numa 
acção no IFA. Na sua filial, devem “desmultiplicar” pelos restantes trabalhadores da 

oficina, nomeadamente os demi-Cotechs, os conhecimentos que adquiriram na 
formação com o formador oficial do IFA. Para tal, têm ao dispor um conjunto de meios 

                                                 
14

 Esta é a designação no seio da empresa. No entanto, «On-the –job training » de acordo com o CIPD é “an important way in 
which people acquire relevant knowledge and skills at work... . much  OJT, taking place as it does as part of day-to-day activity at 

the trainee’s workplace, is not recorded centrally”. De acordo com o Thésaurus da OIT a «Formation sur le tas »  é a “Formation 
donnée au poste de travail, des tâches normales de production servant de base à l'enseignement et aux exercices pratiques“. Na 
primeira, o trabalho é, em si, formativo e a segunda refere-se à tarefa em si e não ao processo de trabalho, pelo que no caso desta 
modalidade nesta empresa se tratará de formation sur le tas. 
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auxiliares, nomeadamente manuais, DVD e guia da sessão. À chefia compete a 

organização da acção, realizando uma convocatória, prevendo a sala e uma folha de 
presenças que fará depois chegar à direcção de Recursos Humanos/ Formação.  

 
Relativamente à formação interna e externa, a maior parte é interna. Trata-se da 
formação realizada por formadores internos (não necessariamente certificados) da RRG, 

da Renault Portugal ou da Renault Gest. São formações que a empresa considera sem 
custo. Em 2009, 77% do total da formação realizada, ocorreu com recurso às estruturas 

internas de formação. No âmbito deste trabalho consideramos estruturas internas de 
formação, as empresas do grupo que têm a responsabilidade da formação  (IFA e 
Renault Portugal), para além da RRG, empresa que detém as 6 filiais da Renault em 

Portugal, através dos formadores internos eventuais. No entanto, a empresa considera 
que a formação do IFA é externa pelo facto de a mesma ter de ser paga (Gráfico 16). 

 
Se tanto a formação a distância como a “formação on-the-job” são totalmente 
produzidas com as estruturas e meios internos, a formação em sala, como referido, tanto 

recorre a empresas prestadoras de serviços de formação (“formação externa”) como é 
realizada internamente.  

Gráfico 16: Distribuição da formação interna e externa 

 
Fonte: Documento “  Seguimento por Entidade Formadora” (2009) 

 

Neste caso, “a formação interna”, como referido, diz respeito a três diferentes 

prestadores de formação: O primeiro, o IFA, enquanto empresa certificada e 
especializada em formação, no grupo, tem a responsabilidade de toda a formação de 

produto, o que faz quer para as filiais da RRG quer para outras empresas externas ao 
grupo. Dos 143 cursos de formação realizados em 2009, só o IFA foi responsável por 90 
(63%). Pelo volume mas também porque a sua formação se centra nos conteúdos 

técnicos e de produto e é essencialmente específica, consideramo-la interna. 
 

A Renault Portugal, que como empresa do grupo detém uma oferta de formação para 
todas as filiais e agentes. Nesse sentido, cabe- lhe disponibilizar formação, 
essencialmente nas áreas Comportamental e de Gestão. Em 2009, 9 cursos (6%) foram 

da sua responsabilidade. Por fim, existe também alguma formação interna, com recurso 
a formadores internos eventuais. Trata-se de especialistas em conteúdos e temáticas 

internas como alguns temas de Gestão e de Aplicações internas como a gestão  
automóvel, ou políticas de condições de trabalho dirigido a chefias.  Em 2009, 
realizaram-se 11 cursos, representando 8% do total da formação.  

 
A “formação externa” contou em 2009 com 33 cursos que representam 23% do total de 

cursos realizados. Para tal, a RRG recorreu a 15 diferentes entidades ou empresas de 
consultoria ou prestadoras de serviços de formação.  
 

A formação interna e externa constitui objecto de estudo em duas dimensões de análise: 
uma dimensão externa, muitas vezes interessada em aproximar a  empresa à realidade do 
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meio em que opera; uma dimensão interna pelas implicações nos processos internos e 

criação de conhecimento. Se é certo que a formação interna está enfocada no que é 
específico da organização e pode gerar um maior conhecimento do seu interior, a 

formação externa tanto pode ser geral como específica. A formação interna tende a ser 
específica na medida em que trata de aproveitar e partilhar o conhecimento e a 
experiência gerados mediante processos de aprendizagem ao longo dos tempos. Na 

medida em que visa as rotinas próprias da empresa e visa desenvolver uma atitude de 
cooperação, ela é idiossincrática (Boyer, 2000:102).  

 
Menon & Pfeffer (2003: 04) referem que a transferência do conhecimento interno (que é 
diferente da sua valorização) ocorre mais frequentemente do que a do conhecimento 

externo. O conhecimento interno está mais facilmente disponível e, portanto, sujeito a 
um maior controlo, enquanto que o conhecimento externo é mais escasso, o que o faz 

parecer mais especial e único. 

A participação em acções de formação geral está associada, como vimos, aos 
rendimentos mais elevados, bem como a uma elevada participação na organização do 

trabalho, e sistemas de recompensa do desempenho. É definida em termos de sua 
transferência: pode ser útil para os empregadores actuais e subsequentes, enquanto a 
formação específica é de uso apenas para o actual empregador (O`Connell e Byrne, 

2009:15). Outros autores, como Asplund, (2005:49), e referindo Lazear (2003) 
argumentam que não existe uma formação específica na empresa. Em vez disso, todas 

as habilidades podem ser vistas como essencialmente gerais no sentido em que elas são 
usadas por outras empresas também. 

4.3.1. A execução financeira 

Os custos de formação na Renault têm sido, ao longo dos anos, financiados 
exclusivamente pela própria empresa. Do documento anual sobre a Política de 

Formação, fazem parte um conjunto de indicações sobre a composição do orçamento 
para a formação. Os custos são exprimidos em percentagem da massa salarial: “total dos 

salários brutos pagos (total dos salários fixos+conjunto de prémios e de remunerações 
variáveis+horas extraordinárias). O orçamento anual de formação integra as formações 
obrigatórias tendo em conta os critérios de selecção mas o director de cada país tem 

poder para autorizar custos reais superiores aos valores do orçamento.  
No final de 2009 a empresa apresentou, pela primeira vez, uma candidatura no âmbito 

do QREN/ POPH. 
 
De acordo com os indicadores disponibilizados no Gráfico 17, os custos com formação 

dos trabalhadores têm vindo a reduzir. No entanto, considerando o número de 
trabalhadores em cada ano, a leitura não será a mesma. No ano de 2007 a empresa 

contava com 448 trabalhadores, em 2008 houve uma redução de 8% e o número reduziu 
para 412, e em Setembro de 2009 a empresa detinha 367 trabalhadores. Assim, a 
empresa teve um custo em formação por trabalhador de 370,32€ em 2007, de 382,13€ 

em 2008 e 304,38€ até Setembro de 2009. Considerando os dois anos completos, 
verifica-se que em 2008, não obstante ter gasto menos no total de custos de formação, a 

empresa elevou os custos de formação por trabalhador, comparativamente com o ano 
anterior. 
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  Gráfico 17: Evolução dos custos com formação

  
  Fonte: Indicadores da Entidade Beneficiária/ Candidatura POPH 2009  

 

Comparando as despesas de pessoal e as despesas de formação ao longo dos anos 

(Quadro 28), verifica-se que os custos com formação em 2008 se mantiveram na mesma 
proporção do ano anterior (1,24% dos custos de pessoal são de formação). Tendo em 
conta o número de trabalhadores (412 em 2008 e 448 em 2007), a empresa teve em 

2008 mais custos de pessoal e de formação. No documento que define a “Política de 
Formação para 2008”, estava já definido que esse ano  seria marcado por uma redução 

das funções de RH. Os custos de formação de 2006 não estão disponíveis.  
 

Quadro 28: Evolução dos custos com pessoal e com formação 

Ano Custos com pessoal Custos com formação % 

2006 14.293.270,27 nd nd 

2007 13.359.310,53 165.902,00 1,24% 

2008 12.733.757,04 157.438,00 1,24% 

Até Set. 2009 11.192.300,67 111.706,00 1,00% 

Fonte: Indicadores da Entidade Beneficiária/ Candidatura POPH 2009  
 
É de realçar o facto de a empresa não considerar os custos da formação que é realizada 

internamente.   
Quanto à taxa de execução do orçamento para formação, e de acordo com os dados do 

Tableau de Bord de RH, no ano 2008, a empresa gastou mais com a formação, uma vez 
que havia previsto 138000,00€ no orçamento para esse ano (Quadro 29). O desvio deve-
se à formação de “Management” realizada no final do ano para todas as chefias de 

Lisboa, fruto de uma decisão estratégica da empresa. 
 

Quadro 29: Desvio face ao orçamento (2008) 

2008 

Orçamento Realizado  Desvio 

138.000,00 € 157.438,00 € -14% 
Fonte: Tableau de Bord e Indicadores da Entidade Beneficiária/ Candidatura POPH 2009 

4.4. O acompanhamento e a avaliação da formação 

A importância da avaliação da formação nas organizações tem sido demonstrada por 

muitos autores (Goldstein, 1993; Holton, 1996; Swanson & Holton, 1999). Para analisar 
as práticas de acompanhamento e avaliação da formação, ter-se-ão em conta as 
perspectivas de Barbier (1990) e Meignant (1999) como autores de referência no campo 

da educação e da formação, mas também os modelos de  Kirkpatrick (1998), de Holton 
(1996) e de Swanson & Holton (1999), que são autores com modelos de referência ao 

nível das organizações. 
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Barbier (1990) considera dois tipos funcionais de avaliação: A avaliação dos agentes e a 

avaliação das acções. A primeira refere-se aos avaliadores e avaliados e agrupa todas as 
formas de exame, de notação ou de avaliação das aptidões. Comporta os dispositivos de 

desencadeamento de condutas (através de provas), e os dispositivos de observação em 
situação (os comportamentos reais observáveis). A avaliação das acções agrupa todas as 
formas de avaliação do trabalho, dos métodos das actividades dos dispositivos e dos 

sistemas. Comporta uma avaliação interna (efectuada relativamente aos objectivos 
fixados no interior da própria acção de formação) e avaliação externa (efectuada tendo 

em conta os objectivos económico-sociais ou profissionais que justifiquem a acção em 
si).  

Para o meio empresarial, Barbier (1990:180) propõe três níveis de avaliação: um nível 

de avaliação puramente interno que avalia os objectivos precisos da acção e as 
capacidades a adquirir. Este nível tem em conta as modificações de comportamentos 
observados durante a formação. Trata-se de uma “avaliação imediata”, “intra-

formativa” ou “a quente” por se efectuar durante a formação. Em seguida, um primeiro 
nível de avaliação externa, em relação aos objectivos de mudança das pessoas, com 

ligação directa com as capacidades aplicadas pelos indivíduos no seu trabalho. É o nível 
que avalia a “transferência de capacidades” pelo que tem em conta as modificações de 
comportamento do homem observadas em situação real de trabalho. Designa-se também 

de “avaliação-impacto no terreno” ou “avaliação a frio” porque os lugares e os tempos 
desta avaliação não são os da formação. Um segundo nível de avaliação externa, refere-

se aos objectivos de funcionamento e de desenvolvimento da organização para a qual se 
introduz a formação. Este nível avalia não os objectivos de transformação dos 
indivíduos, mas os objectivos gerias de mudança na organização. É um nível que tem 

em conta os “efeitos da formação sobre o funcionamento geral da empresa” e que 
permite avaliar o investimento ou a rentabilidade da formação, na empresa. 

O modelo de Meignant (1999) sugere 4 níveis de avaliação: O nível 1 corresponde à 

“avaliação da satisfação” e visa conhecer a opinião a quente dos participantes sobre a 
formação. O nível 2 corresponde à “avaliação pedagógica” e visa perceber se os 
formandos adquiriram os conhecimentos e os saber-fazer previstos. O nível 3 

corresponde à “avaliação da transferência para as situações de trabalho”. Visa 
compreender se os formandos aplicam o que aprenderam. O nível 4 corresponde à 

“avaliação dos efeitos da formação” e visa compreender se a formação permitiu atingir 
os objectivos individuais e colectivos fixados.  

Kirkpatrick (1998) apresenta o conhecido modelo de avaliação da formação nas 
organizações empresariais, que prevê 4 níveis de avaliação15. O estádio 1 corresponde à 

avaliação efectuada imediatamente após a acção de formação e enfatiza a opinião dos 
participantes sobre a acção e o material apresentado. É neste tipo de avaliação – de 

reacção, que normalmente, se solicita aos participantes comentários sobre a formação. 
No estádio 2, através de um teste ou de observação mede-se se os participantes 
aprenderam através do material da formação. Muitas vezes, existe um grupo de controlo 

que não teve formação e usa-se para fazer comparações com o grupo de formandos. No 
estádio 3, mede-se a mudança de comportamento dos participantes como resultado da 

formação. No estádio 4, medem-se os resultados e o impacto da formação na 

                                                 
15

 No modelo de Kirkpatrick dos 4 estádios, cada estádio de avaliação sucessiva constrói-se na informação proveniente do anterior 
estádio. A formação deve iniciar-se  no estádio 1 e ir avançando ate ao 4. Cada est ádio mais avançado representa mais precisão na 

medida da efectividade da formação e requer ao mesmo tempo, mais rigor e análise no tempo. 
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organização. Neste modelo, à medida que se avança nos níveis de avaliação, aumenta a 

objectividade dos dados e obtêm-se resultados mais importantes para a empresa.  O 
modelo tem sido amplamente criticado (Holton, 1996; Swanson & Holton, 1999), 

principalmente pela ênfase nas reacções em relação aos resultados do desempenho, 
porque não define as medidas necessárias para atingir fins e não aborda as formas de 
exploração dos resultados para melhorar a formação.  

Existe um complexo sistema de influências nos resultados da formação que têm de ser 
medidos quando se pretendem conhecer fielmente os resultados da formação (Holton, 
1996). 

4.4.1. Procedimentos e práticas de controlo das diversas fases da avaliação  

Tendo em conta os modelos anteriormente citados (Kirkpatrick, Meignant), os  dados 

recolhidos na empresa revelam que são utilizados diferentes níveis de avaliação: O nível 
de satisfação dos participantes, o nível de avaliação dos conhecimentos adquiridos, e o 

nível de resultados ao nível do trabalho e da organização. Quanto ao primeiro nível, no 
final de cada acção, existe um questionário de avaliação da satisfação dos participantes.  

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. DREN02 

Quanto ao segundo nível de avaliação – da aprendizagem ou dos conhecimentos, como 
referem os participantes dos cursos do IFA, na generalidade das acções é realizado um 
balanço de conhecimentos entre o estado de chegada e o estado de saída e esse é um 

indicador sobre o que é que as pessoas apreenderam. Sim, essa fazemos logo, antes de começar o curso. 

Depois no fim, fazemos a outra parte que é igual. Há sempre uma evolução . PREN03 

É uma apresentação que diz o que o carro traz de novo, faz uma apresentação técnica e de mecânica do novo produto. Nós temos 

que estudar e depois no fim, fazemos uma avaliação final. É o mesmo questionário que nos dão no início . PREN04 

No entanto, a avaliação dos conhecimentos é igualmente realizada na formação a 
distância, em cujos participantes têm que, no final do curso, realizar um questionário de 
avaliação de conhecimentos. Em função do resultado, terão que se deslocar ao IFA para 

realizar a formação presencial ou ficam dispensados de o fazer.  

Para além destes níveis, os responsáveis de formação e as chefias que foram 
entrevistadas referiram existir um outro nível de avaliação, o da “avaliação da eficácia 
da formação”, realizada 120 dias após a data da formação.  

Nós temos uma grelha de seguimento desse tipo de trabalho, muito bem construída pelo s 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. DREN01 
 
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. DREN02 
 
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 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. FREN06 
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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.  DREN02 
 

A “avaliação da eficácia” realiza-se mediante uma ficha que é enviada à chefia para que 
tanto a chefia como o próprio participante na formação avaliem as competências deste 

comparando-as com a situação antes da formação. Numa escala de 1 a 4, devem avaliar-
se entre um “Sem Evolução” e uma “Boa Evolução” relativamente a um conjunto de 
objectivos da acção. Para além destas, na ficha, deve ainda classificar a periodicidade 

com que utiliza as “aprendizagens concretizadas na formação” e também se considera se 
a “formação foi suficiente”.  Na ficha pode ler-se que “tem por objectivo conhecer a 

opinião da Chefia e do Colaborador quanto à validade da acção de formação e conhecer 
a real evolução das competências necessárias ao bom desempenho no posto de 
trabalho”. 

 
Esta prática de avaliação não tem por objecto estabelecer se o indivíduo apresenta esta 

ou aquela capacidade ou nível, mas visa determinar se uma mudança de capacidade ou 
uma mudança de nível se produziu no indivíduo e depois, identificá- la. Trata-se de uma 
abordagem orientada dos processos e dos seus resultados (Barbier, 1990:200).  

De acordo com os responsáveis de formação entrevistados, na formação técnica pode 
considerar-se ainda um outro nível de avaliação, através do indicador que permite aferir 

o nível de satisfação do cliente sobre a qualidade da reparação. Mensalmente são 
realizados inquéritos aos clientes sobre o estado da reparação. O resultado final poderá 
dar indicações sobre o nível de conhecimentos, embora devam considerar-se outros 

factores, por exemplo, ligados ao equipamento e às ferramentas ou aos métodos de 
trabalho.  

 
Como refere Barbier (1999), os indicadores das avaliações directamente articuladas com 
os objectivos de funcionamento e de desenvolvimento da organização, têm uma relação 

longínqua com a acção de formação (p. 183). O valor da acção não se pode provar, 
objectivamente, por mudanças que surjam após o processo formador dado que as 

mudanças podem ser devidas a outras influências (p. 201). Esta é também a perspectiva 
de um dos responsáveis de formação: 
 
Essa é uma questão interessante que muitas das vezes vem para cima da mesa quando discutimos com a rede a questão da 
formação que está sempre associada a uma questão de custo ou se quiser, de investimento e quando debatemos isso a questão é 
“então, o que é que eu ganho com a formação?” e a resposta a esta questão não é evidente. Não se consegue dizer “bom, se tiver 

formação vai resolver isto”. Só a formação não vai fazer nada disso. FREN07 
 
Por vezes é difícil argumentar uma necessidade de formação porque se uma pessoa tivesse esses indicadores, se eu pudesse dizer 

“se vier à formação vai vender mais 20%”, então, vender a formação era uma coisa muito simples. FREN07 
 
A grande dificuldade é fazer compreender às pessoas sem que a pessoa esteja a ver de imediato que há ali um ganho razoável. Eu 

costumo dizer que o ponto de partida e de chegada nunca é a formação. O ponto de partida é o recrutamento. Se eu tiver uma 
pessoa que não está adequada à função, eu posso fazer mil horas de formação que eu nunca vou alterar porque o feitio de ninguém 
é alterável. Se eu tiver uma pessoa numa função que não é adequada às suas características, eu posso-lhe fazer tudo o que quiser 
mas nunca vou alterar a pessoa. Nunca, nunca. Portanto, aí, a formação não faz nada. Se esse ponto de partida não estiver lá,  … 

mas às vezes há pessoas que pensam ao contrário. FREN07 
 

Este nível de avaliação seria, de acordo com Kirkpatrick o nível 4 na medida em que se 
medem os resultados ao nível da organização.  

4.4.2. Análise dos resultados da formação 
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Na empresa, não existe uma metodologia ou uma sistematização para tratamento dos 

questionários usados em torno da avaliação da formação. Tal acontece dada a escassez 
de recursos dedicados à formação. Dentro da direcção de Recursos Humanos, apenas 

uma pessoa, que é a responsável pela formação, trata dos assuntos relativos à formação. 
A “avaliação da eficácia” é a única em que existe uma intenção de controlo, não existe, 
no entanto, um tratamento das respostas. Até ao ano de 2008, a DRH/ Formação apenas 

controlava o número de questionários respondidos. Neste ano, a taxa de respostas 
obtidas aos questionários enviados foi de 32%. 

 
 

Quadro 30: Taxa de devolução dos questionários (2008) 

Avaliação da eficácia da formação 

Total 2008 32% 
Fonte: Tableau de Bord dos RH 

Em 2009, passou a contar-se a média da avaliação dada pela chefia e pelo participante 
em formação. Nesse ano, de um total de 42 questionários recebidos, relativos a 9 cursos 
diferentes, em que se pede à chefia e ao participante que numa escala de 1 a 4, 
classifique a evolução em termos das competências antes e depois da formação, a média 

das respostas variou entre 2,6 e 3,7. Para as médias mais baixas, não se investiga, o 
motivo pelo qual a evolução após-formação não foi superior.  Embora na empresa esta 

prática seja considerada de avaliação, ela aprece situar-se ao nível do controlo na 
medida em que visa produzir informação sobre o funcionamento concreto, “o que se 
passa” no seio de uma actividade de formação. O resultado deste questionário serve para 

aferir se a formação foi a necessária e suficiente ou se o partic ipantes deve voltar ainda 
à formação no sentido de aprofundar ou melhorar as suas competências.  

Parece, pois, tratar-se de um uso abusivo (Barbier, 1990) da noção de avaliação. O 

controlo, a análise de funcionamento, e a avaliação da formação, são actividades 
diferentes (Barbier, 1990). As análises de funcionamento, incidem sobre o lugar de uma 
componente no funcionamento de uma actividade pedagógica. A avaliação verifica-se 

nas operações que têm por resultado a produção de um juízo de valor sobre as 
actividades de formação (p. 26). 
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5. Reflexão final 
 

Analisando os resultados em função dos objectivos do estudo, importa discutir as 
políticas e práticas à luz dos tipos de formação identificados na fase exploratória da 
investigação. Analisar, por um lado, em que medida a formação realizada é estratégica, 

se articula com o trabalho e envolve os trabalhadores com vista ao desenvolvimento 
organizacional e, por outro lado, identificar nas políticas e práticas, as acções que 

promovem o desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores.  
 
À luz da obra de Soyer (2003), é necessário entender em qual das duas grandes opções 

de formação a empresa se situa: se entende a formação como um instrumento de 
recursos humanos que visa o melhor funcionamento da empresa; ou se a entende como 

um instrumento do bom clima social podendo ser considerada uma “recompensa” ou  
uma “obra social”.  
 

Das evidências empíricas, ressalta que empresa tem os seus valores e princípios de 
desenvolvimento alinhados com a estratégia da organização. A elevada orientação para 

o cliente é bem visível em documentos - como sejam os próprios princípios e objectivos 
da formação, está patente no manual de acolhimento e amplamente evidenciada nas 
opções em matéria de formação em que as áreas e funções directamente ligadas ao 

negócio – a distribuição automóvel e a rede comercial, nos últimos anos, são as que 
mais beneficiam de formação. O desenvolvimento de métodos de trabalho assentes em 

princípios de Qualidade e bem assim o controlo efectuado ao nível da produção, 
remetem, igualmente, para a manutenção de elevados níveis de enfoque no cliente.  
 

Trata-se de uma empresa com uma forte cultura de formação que se consubstancia na 
valorização e no desenvolvimento dos trabalhadores através de uma multiplicidade de 

meios e recursos, de práticas e actividades que ao serem altamente participativas, 
estimulam os valores da empresa e o envolvimento dos trabalhadores. Como já referido, 
foram estes factos que suscitaram o interesse em aprofundar o conhecimento das 

políticas e práticas de formação desta empresa. 
 

Verifica-se, portanto, uma coerência nas opções tomadas em que a própria “formação 
estratégica” acompanha e favorece o desenvolvimento da estratégia da empresa definida 
pela casa-mãe em França. Em todo o momento, são emanadas orientações de formação 

sempre que se verifica o lançamento de novos produtos, sempre que é necessário um 
reforço das competências de Liderança, ou sempre que surgem novas políticas no 

domínio da Qualidade. 
 
Neste sentido, a formação é concebida numa lógica ora de antecipação, ora de projecto 

com vista à resolução dos problemas para o que, a empresa, recorre a um conjunto de 
processos favorecedores da aprendizagem. Os estudos da aprendizagem organizacional 

(Argyris & Schon, 1978; Marsick & Watkins, 1999; Senge, 1990), reconhecem que a 
mesma origina trabalhadores mais activos e colaborativos. Nessa linha da investigação, 
outros factores além da aprendizagem, tais como a cultura, a liderança, o alinhamento 

com a organização, a capacitação, ou o trabalho em equipa são facilitadores da 
aprendizagem e os trabalhadores aprendem através da organização e das suas situações 

de trabalho.  
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Para tal, de acordo com Barroso (1997:75), é preciso que a própria organização aprenda 

a valorizar a experiência dos trabalhadores e a criar condições para que eles participem 
na tomada de decisão”. É o que ocorre nas situações de partilha de informação que 

foram sinalizadas, tal como no processo de “desmultiplicação” da formação em que os 
mecânicos especialistas, possuidores de todo um manancial de conhecimentos e de 
experiência, têm como atribuição de funções, a partilha dos seus conhecimentos, através 

da dinamização de acções de formação. No caso da partilha de informação e da 
comunicação, identificaram-se algumas situações de aprendizagem em equipa, ao nível 

das oficinas. Desde o envolvimento das chefias em formação, o que desde logo vem 
expresso na Política de Formação, à participação de todos os trabalhadores nas reuniões 
diárias e nos comités da empresa.  

 
A partilha de informação, no tempo - em vários momentos e, no espaço – com pontos 

de informação actualizada e acessível a todos, sobre vários indicadores de qualidade e 
valores de venda e objectivos comuns, remete para uma “dimensão social e colectiva do 
exercício do trabalho” (Canário, 2003ª:130).  

Pode, assim, inferir-se a “existência de laços entre a educação e o trabalho” (Rodrigues 
& Nóvoa, 2005). Estes autores (Ibid.) citam António Sérgio (p.7) que se referia à 

“educação profissional” para designar “uma educação geral, inteiramente diversa da 
educação técnica, no seu objectivo e nos seus métodos…não especializada, em que se 
toma como meio, como razão de ser da instrução, o exercício de uma actividade social: 

é uma educação por (e não para) actividades profissionais”.  
 

A aprendizagem informal é praticamente invisível, porque não é reconhecida pela 
empresa como aprendizagem, e aos entrevistados falta consciência sobre esses 
processos de aprendizagem. Muitas vezes não conseguiam descrever os aspectos mais 

complexos do seu trabalho e a natureza das suas competências. A maioria dos 
entrevistados ainda equaciona a aprendizagem com a educação formal e formação, e  

supõem que o trabalho e a aprendizagem são duas actividades completamente distintas 
que nunca se sobrepõem.  
 

Eraut (2004), no entanto, demonstrou que a maioria da aprendizagem ocorre no 
trabalho, em vez de fora do trabalho. A aprendizagem informal no ambiente de trabalho, 

por exemplo, através de interacções sociais, do apoio dos colegas, da mudança de turno, 
das reuniões de equipa, no desenvolvimento dos gestores e chefias encontra-se, como 
vimos, em ascensão (Marsick & Volpe, 1999, Enos et al, 2003). As organizações 

continuam a formação formal para desenvolver o conhecimento de gestão, mas 
começam a questionar a contribuição relativa da formação formal em relação à  

contribuição da aprendizagem informal para o desenvolvimento de habilidades de 
gestão (Enos et al, 2003). 
 

Ainda no âmbito dos processos favorecedores de aprendizagem, a empresa promove a 
implicação das chefias na formação dos seus trabalhadores. Este é um aspecto afirmado, 

desde logo, na Política de Formação que é enviada no início de cada ano pela DRH aos 
gestores e chefias. Verifica-se, assim, a participação das chefias e dos líderes na 
organização de situações de aprendizagem dos trabalhadores, tal como tem vindo a ser 

sugerido para a construção de “organizações aprendentes” (Senge, 1990).  
 

Decorrendo ainda do alinhamento da formação com as orientações gerais da empresa, 
observa-se uma articulação da formação com as práticas de trabalho. Neste sentido, a 
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formação pode ser considerada um “processo de treino de natureza instrumental e 

adaptativa” (Canário, 2003ª:130). Todavia, nos objectivos e política de formação da 
empresa, apesar de a formação visar directamente os objectivos do negócio, é também 

referido o desenvolvimento dos trabalhadores enquanto indivíduos, como pessoas, ao 
referir-se ao “desenvolvimento das competências pessoais” e ao considerar os desejos 
dos trabalhadores para a formação, verificando-se, assim, “uma articulação entre a 

dimensão pessoal e profissional” (id:ibid).  
Por outro lado, a empresa incita os trabalhadores à sua autoformação e a formarem-se 

ao longo da sua vida profissional e apoia-os nesse sentido. Apoia-os dando condições 
para que possam realizar os seus projectos pessoais e profissionais. Halbesleben & 

Rotondo (2007) sugerem relações significativas entre o apoio social e resultados ao nível 

do desempenho dos trabalhadores.  
 

Uma outra dimensão é a estrutura e organização da formação, onde a par de uma 
dispersão de meios e recursos, existe uma estrutura de formação na área de RH, que se 
reduz a uma única pessoa. Relativamente à dispersão de meios, poderá, em algum 

momento, congregar numa não convergência da formação global de todos e de cada um 
dos trabalhadores. São 2 as entidades (IFA, RRG) a participar nos estudos que 

conduzem à análise de necessidades da formação. São 3 as entidades (IFA, RP, RRG) a 
emanar convocatórias de formação. A origem de tais convocatórias é igualmente 
complexa dado que pode provir tanto directamente dos RH como das próprias filiais, e 

pode ser fruto das opções estratégicas da direcção, ou das decisões do próprio construtor 
que as fará chegar quer através do IFA, quer através da RP.  

 
Tal opção decorre, por um lado, da estratégia de formação da empresa enquanto grupo, 
que define uma elevada articulação entre o construtor e as empresas do sector da 

distribuição automóvel, através da “formação serviços” concebida em estreita 
colaboração de ambas as empresas. Por outro lado, tem a ver com a opção da empresa 

em que a Formação não se encontre totalmente centrada ao nível de uma direcção de 
recursos humanos. Tal decorre da “formação estratégica” que é decidida pelo comité de 
direcção central ou do país e que está muito orientada para o desenvolvimento 

comercial. Apesar de a direcção de recursos humanos ter a responsabilidade da gestão 
da formação, e de por ela passarem, em princípio, todos os movimentos relativos a 

formação, a função formação não se encontra, de facto, centralizada numa única 
estrutura.  
Com este modelo, a lógica é não considerar a formação como um serviço da empresa 

mas de conceber a empresa como um conjunto de recursos formativos. “Interessa que a 
formação fique difundida nos processos de trabalho e que, cada vez mais, se façam 

menos acções de formação porque elas não serão necessárias” (Bernardes, 2003:185). 
Neste princípio, toda a formação se encontra muito organizada a partir das estruturas 
centrais, da empresa em França e do próprio construtor. É o que se verifica nos 

documentos de preparação da formação, desde as fichas de inscrição que são enviadas 
com toda a informação acessível às chefias sobre por exemplo, quais os trabalhadores 

que têm que realizar determinada formação. É o exemplo, também, da organização e de 
toda a documentação e apoio às sessões realizadas com os Cotechs, nas filiais. A par da 
dispersão de meios e de recursos, verifica-se, igualmente, uma dispersão da função 

formação nas próprias áreas de trabalho.  
 

O facto de a formação se encontrar muito estruturada e definida por princípios 
reguladores (como é o caso da formação estratégica e dos rácios), poderá não facilitar a 
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que outras formas de formação e modalidades criativas ao nível das unidades de 

trabalho, possam emergir. Uma eventual conflitualidade neste domínio, pode ser o 
reflexo de uma concepção de formação necessariamente muito orientada e reguladora 

(dada a elevada descentralização das estruturas e das práticas, a par da intenção de os 
recursos envolvidos em formação passarem a “pensar e agir artesanalmente” 
(Canário:2007) e serem artífices da mudança. 

 
O facto de a empresa dispor de meios vários e até avançados de acesso à formação, 

como sejam a existência de uma plataforma de e-learning própria (cuja finalização está 
em curso), e o próprio sistema LMS também de formação a distância - que visam, como 
vimos, tornar mais eficientes os processos de formação,  associado às políticas de 

envolvimento das chefias e de um estímulo crescente às práticas de formação interna, 
constituem indícios de que a formação se orienta para uma maior articulação com o 

trabalho e visa uma adaptação às “necessidades” reais da organização.  
 
A empresa não só dispõe destes meios e recursos, como partilha a informação relativa à 

formação. O facto de todos os trabalhadores terem acesso à Intranet e de no seu posto 
de trabalho, disporem de toda a informação sobre as últimas publicações e informação 

sobre produtos, sobre o Mercado, a Gestão de RH, a Comunicação, os projectos em 
curso na empresa e a Formação, constitui um estímulo à participação de todos.  
 

Neste quadro, é interessante conhecer as motivações que estão na origem de uma aposta 
clara na promoção do desenvolvimento dos trabalhadores. Desde logo, a finalidade da 

formação prende-se com o conseguir trabalhadores mais motivados e também mais 
alinhados com a estratégia e com os valores da empresa. Se eles não tiverem formação 
técnica e o conhecimento dos produtos e procedimentos de trabalho, a produção terá 

problemas e a empresa será a primeira a sofrer com isso. 
 

Do lado dos trabalhadores, os próprios mecânicos entrevistados referiam que 
valorizavam a formação que a empresa lhes dá, mas ressalvam que “ela é também para 
interesse da empresa”. Neste sentido, por muito interessantes que possam ser os cursos 

para os trabalhadores, e que estes consigam concretizar planos da sua valorização 
pessoal ou profissional, é inegável que a montante, existem os interesses da empresa 

que encara a formação como uma opção estratégica para o desenvolvimento dos 
trabalhadores e dos próprios processos de trabalho.  
 

Não obstante, a intenção da empresa sobre a formação não visa apenas actualizar as 
competências dos trabalhadores em todo o seu ciclo de negócios e para fazer face aos 

seus interesses. Nos princípios de formação, a empresa tem em conta e compensa as 
desigualdades na formação inicial de base. Os trabalhadores que tenham entrado na 
empresa sem formação de base necessária, têm a oportunidade de a melhorar, 

especialmente ao nível das tecnologias e das técnicas.  
 

Analisando, contudo, os destinatários da formação, eles reflectem os princípios da teoria 
do capital humano. Verifica-se que a formação na empresa abrange a generalidade dos 
trabalhadores, ainda que as áreas e funções directamente ligadas ao negócio sejam as 

que mais beneficiam de acções de formação. Existem evidências indicando que a 
formação é estratificada, com o resultado que os Quadros e directores - não obstante 

constituírem 2% do total de trabalhadores, são mais propensos a participar na formação.  
Tal como no estudo de Canário (2002), estes padrões de participação sugerem que 
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aqueles com maior necessidade de formação tendem a receber menos, enquanto que 

aqueles com ensino superior e mais competências são mais propensos a receber 
formação (O`Connell, 2002). Existem autores que defendem que as necessidades de 

formação são distintas em diferentes ocupações e diferentes níveis hierárquicos. A 
necessidade de completar as habilidades aprendidas na escola pode variar consoante as 
profissões e níveis hierárquicos mas também poderão depender do tipo de indústria. Por 

exemplo, há maiores taxas de formação em indústrias caracterizadas por altas taxas de 
mudança tecnológica (Asplund, 2005). Embora a estratificação no acesso à formação 

possa ser universal, são necessárias mais pesquisas sobre as variações no acesso 
(O’Connell, & Byrne, 2009). 
 

Relativamente à oferta de formação, todos os cursos decorrem dentro do horário de 
trabalho, e a análise das áreas de formação permite identificar um forte domínio das 

acções ligadas ao negócio e também as de área comportamental que visam, em parte, o 
desenvolvimento pessoal dos trabalhadores. A maior parte da oferta centra-se em 
conteúdos e não surge articulada com projectos de acção. Tal deve-se ao facto de a 

formação associada aos projectos de acção, não ser considerada como tal, pelo facto de 
a mesma decorrer essencialmente no decorrer do trabalho e sem o recurso a um 

formador. 
 
Quanto ao espaço onde decorre a formação, são largamente dominantes as acções 

externas face às internas. No entanto, tal opção não tem a ver com condicionamentos de 
espaço ou de recursos financeiros. Todas as acções externas são alvo da apresentação de 

um caderno de encargos e de negociações com a área de RH no sentido de adequar a 
formação ao grupo e aos objectivos da organização. 
 

As modalidades de formação que prevalecem são as típicas acções de formação formal, 
em sala, com um formador. No entanto, em muitas das acções destinadas aos 

trabalhadores das oficinas, verifica-se uma intenção de envolvimento dos participantes 
para que sejam sujeitos activos no processo de aprendizagem, existindo uma parte 
prática de preparação que antecede a acção, e em outras, existe uma acção a posteriori, 

no local de trabalho, para aplicação dos conhecimentos. É de notar que apesar do 
recurso a modalidades tradicionais de formação, a formação ocorre na maioria das 

vezes, como forma de antecipação dos problemas e não como reacção aos mesmos. Por 
outro lado, como vimos, existem situações com um carácter formativo que ocorrem nos 
contextos e nas actividades de trabalho, que não são consideradas nos dados 

quantitativos de formação aqui analisados.  
 

O investimento da formação é totalmente interno, e decorre do orçamento anual da 
empresa. É de notar a existência de um controlo dos custos da formação, em que para 
além da existência de um orçamento anual e de o mesmo estar, em cada país, 

correlacionado com a estrutura de pessoal da empresa no ano a que se refere, em todos 
os documentos de formação - sejam de planeamento e organização, sejam de controlo a 

pós-formação, existe um campo com indicações de custos associados à formação.  
 
A formação e o desenvolvimento dos trabalhadores não é refém da chefia, nem 

unicamente entregue a uma gestão centralizada de RH. O modelo de “análise de 
necessidades” não se baseia apenas no que são as necessidades ou lacunas dos 

indivíduos, nem apenas nos objectivos e nas exigências de funcionamento da 
organização e das filiais. Para além de ter em conta as expectativas dos trabalhadores, a 
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lógica da “formação estratégica” da empresa é antecipar os problemas e as necessidades 

de evolução de cada trabalhador com vista ao desenvolvimento das suas potencialidades 
e do seu plano de carreira. Os “planos de progresso individual”, elaborados a partir das 

fontes que contribuem para identificar as necessidades de formação, sempre que o 
desempenho do indivíduo está abaixo do que é pretendido, são disso um exemplo. Deste 
ponto de vista, a formação surge integrada num plano e não se circunscreve ao 

momento da acção em si.  
 

Relativamente à avaliação, a empresa não utiliza o modelo completo dos 4 níveis de 
avaliação (Kirkpatrick, 1998;  Swanson & Holton, 1999), e a formação acaba por ser 
avaliada apenas com a reacção, ou na melhor das hipóteses, ao nível de aprendizage m. 

Como se sabe, com a subida do nível de avaliação, aumentam as complexidades 
envolvidas, o que pode explicar o facto de apenas os níveis 1 e 2 serem usados. A 

empresa, mais do que estar preocupada com o número de cursos realizados, mostra-se 
interessada nos resultados e no impacto da formação ao nível do trabalho, e apresenta 
um modelo para avaliar a “eficácia” da formação.  

 
Se a função formação é exercida a par do exercício do trabalho e o processo formativo é 

desenvolvido em articulação com o processo produtivo, é porque a empresa tem 
interesse em que a transferência da formação ocorra para o posto de trabalho. No 
entanto, os resultados daí decorrentes não são analisados ao nível da organização. 

Muitos estudos têm vindo a mostrar a importância da transferência da aprendizagem 
(Salas & Garofano, 2004; Salas & Cannon-Bowers, 2001; Tannenbaum & Yuhl, 1992, 

Martin, 2010). No entanto, raramente os programas de formação avaliam as 
necessidades, estabelecem objectivos específicos, ou avaliam o impacto para além do 
nível de reacção. Alguns autores têm mostrado que apenas uma pequena parcela de 

orçamentos de formação é gasta para determinar o efeito da formação no desempenho 
no trabalho (Martin, 2010:88, citando Bersin, 2006) e as organizações que avaliam os 

resultados muitas vezes encontram pouco impacto (Martin, 2010).  
 
Do ponto de vista metodológico, e das entrevistas realizadas, particularmente aquando 

do estudo exploratório, foi possível compreender que muitas das opiniões e ideias 
expressas ao nível dos directores e quadros partem mais de concepções teóricas e de um 

conjunto de intenções do que de práticas que realmente existem. Para isso serviu a 
triangulação em que se confrontaram as respostas dos entrevistados com as outras 
evidências das observações e da análise de documentos.  

 
As tendências identificadas e bem assim, o sistema de formação da empresa, parecem 

convergir para a transformação dos colectivos de trabalho, através dos saberes teóricos 
mas também dos saberes experienciais, o que à luz de Soyer (2003), significa que a 
empresa está apostada em desenvolver as duas opções: entender a formação como um 

instrumento que visa o melhor funcionamento da organização; mas também como um 
instrumento do bom clima social.  

 
Pela sua dimensão e também pela multiplicidade de práticas levadas a efeito, foi 
possível encontrar uma série de situações a problematizar. Nesse sentido, tratou-se de 

um trabalho estimulante e de uma enorme riqueza. Não obstante o trabalho produzido 
ter tido como base a informação disponibilizada mas também a nossa possibilidade em 

termos de tempo no trabalho de campo, teria sido importante a observação de outras 
actividades de formação e um contacto mais próximo com a estrutura de recursos 
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humanos da empresa. O facto de em alguns casos (como na análise dos destinatários), 

termos acesso à informação parcial, impossibilitou que se usassem os dados totais de 
toda a organização. Também ao nível da avaliação, a informação existente não 

possibilitou que se analisassem os resultados nos vários domínios e fases da avaliação. 
Por fim, embora a empresa em estudo seja a RRG, poderíamos ter considerado a 
perspectiva da Renault Portugal, enquanto empresa do grupo e participe em formação.  

No entanto, todo o contacto estabelecido com a realidade da RRG possibilitou o 
conhecimento das suas políticas e práticas de formação que agora culminam com a 

realização deste relatório.  
 
Do ponto de vista pessoal, este trabalho possibilitou uma reflexão em torno das várias 

temáticas que se impõem debater pelo que fortaleceu a nossa autoconfiança enquanto 
investigadores e também como técnicos de formação.  
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