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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 

O cotech é todo o elemento que sofre toda 

a informação e formação de toda a área 

técnica que exista no construtor. Depois 

tem o demi-cotech que sofre 90% de toda 

a informação técnica que o construtor dá. 

Penso que a Renault, no seu global 

tem uma política de formação muito 

adequada às filiais e não só. Tem 

formação para o VN adequada, 

novos produtos – o que cada um dos 

produtos traz em inovações, que 

rapidamente transporta para a 

equipa de vendas o seu know-how 

em termos de formação, e na área 

que me diz respeito que é o pós-

venda, a política agrada-me 

sobremaneira porque tem várias 

ferramentas de trabalho que nos 

permitem rapidamente adequar os 

nosso produtos e algumas situações 

técnicas 

D
R
E
N
0
1

Como é evidente, tem que se implicar 

sempre o chefe de equipa, o cotech 

formador, e o responsável de serviços 

técnicos. 

A formação na Renault e 

particularmente na filial de Telheiras, 

para mim, é um dado adquirido em 

termos de know-how, de cada um 

poder fazer a sua função, o melhor e 

o mais profissional possível e com 

menos custos em termos de deslocar 

pessoas. Dentro da filial, para mim, 

é melhor porque tenho as pessoas 

próximas.
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as notas de Qualidade de Outubro, estão 

espalhadas no quadro para que todos 

tenham o mesmo nível de informação que 

eu tenho. 

isto é toda a panóplia de tarefas de 

documentação técnica que cada uma 

das áreas deve saber. 100% a este 

nível, 50% nos sistemas… portanto, 

de toda a população que eu tenho 

aqui, 100% tem que conhecer isto 

tudo. 50% tem que conhecer 

electricidade, anti-arranque, na 

reparação d e motor, 50%, 25% na 

injecção diesel da bomba mecânica – 

25% porque entra os cotechs.
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Os indicadores que estamos a seguir na 

área da mecânica e na área da Renault 

minuto... São visíveis para todos os chefes 

e conselheiros de serviço perceberem o 

que é que está em causa. Este seguimento 

é feito ainda por mim mas para o mês que 

vem vai ser declinado nos chefes de 

equipa. O Per 4v2 obriga-nos a todos nós 

a ter um conjunto de ferramentas de 

seguimento para sabermos até que ponto 

estamos a direccionar bem 

acabámos de ter uma formação de 

liderança e coaching  que visava um 

aspecto menos positivo que foi 

identificado nesse inquérito onde 

foram verificadas algumas lacunas 

ao nível da comunicação e da 

qualidade do management 

essencialmente ao nível das chefias 

directas
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e depois existem muitas acções de 

formação também para o desenvolvimento 

dos próprios colaboradores e como eu 

costumo dizer, fazer a tal gestão 

previsional em termos futuros: na área 

comportamental, na área, sei lá, quando 

se identifica um colaborador, ou um chefe 

de serviços que tem perfil para vir a ser 

director de uma filial mas que tem 

carências na área financeira, pronto, 

pontualmente, são efectuadas acções de 

formação de finanças para não 

financeiros, tendo em vista o 

desenvolvimento desse colaborador. 

na Renault temos uma coisa que se 

chama Per4 v2 – Plano de Excelência 

Renault, versão nº 2. Implica todo o 

enquadramento em termos de 

formação e informação diária, 

nomeadamente visando a área do 

pós-venda. 
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Acções de liderança e coaching , a gestão 

do tempo, gestão de conflitos, são toda 

uma série de acções de formação que 

visam o desenvolvimento do próprio 

colaborador e que são identificadas não só 

para suprir carências como também para 

o desenvolver em termos futuros, 

proveniente das análises que são feitas 

nos Comités de carreira, etc.

não quero restringir a um único 

cotech toda a responsabilidade da 

formação. Então e se esse cotech um 

dia qualquer sai da organização? 

D
R
E
N
0
1

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. 

se nós queremos fazer um bom 

trabalho, profissional, com os nossos 

colaboradores, também depende 

muito da cadeira que nós ocupamos 

e da implicação que queremos dar 

para que os outros consigam ter o 

mesmo nível de formação 
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Eu diria que há um envolvimento muito 

interessante desde o director ao 

conselheiro de serviço 
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política que nós designamos de auto-bus, 

de imediato, tem alguém para substituir a 

pessoa internamente. Isso é valorizador 

até para o conjunto dos colaboradores 

porque vêem que têm a oportunidade de 

ascender na carreira em vez de existir um 

processo de recrutamento. 

A política de formação é, 

efectivamente, algo que é muito 

valorizado nesta nossa organização. 
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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. 
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A mobilidade interna é também uma 

realidade na nossa organização, eu sou 

um exemplo disso, e muitas vezes elas 

torna-se passível de ser realizada também 

pelos comités de carreira, onde são 

identificados determinados tipo de 

competências, de potenciais elementos
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Existe, inclusivamente nas entrevistas 

individuais anuais é sempre colocada a 

questão ao colaborador se está receptivo 

a fazer uma carreira estritamente dentro 

da sua organização, ou regional ou em 

Portugal, e também internacional. O 

próprio colaborador é questionado sobre 

isso e responde de acordo com as suas 

ambições
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um dos princípios da nossa organização é: 

dizer o que fazemos, fazer o que dizemos, 

e provar que fazemos o que dizemos. É 

um princípio muito importante, e se 

muitas vezes as palavras são bonitas, mas 

tudo aquilo que acabei de lhe dizer é 

passível de ser verificado em papel ou em 

ferramentas que seja passível de melhorar 

o s eu trabalho.
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nós somos uma organização virada para a 

obtenção de resultados e como lhe disse 

há pouco, esta nossa política de 

envolvimento dos colaboradores, pode ser 

considerada uma acção d e formação 

porque em outras organizações, isso não 

acontece. 
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Aquilo qeu se ganha com este tipo de 

management  é efectivamente o 

envolvimento de todas as pessoas de 

forma a todos saberem quais são os eixos 

que todos temos de dominar de forma a 

obter resultados. 
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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.
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Primeiro fui mecânico, depois tirei um 

curso que havia na altura que era ADM, 

era abaixo do MQR. Depois fui para MQR…

Aqui em Lisboa, vamos mais só das 

filiais. Agora do norte e do Sul, vêm 

sempre pessoas. 
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isso era tudo feito também com testes 

psicotécnicos e foi depois disso que me 

chamaram para MQR. Foi há quase 10 

anos.

Dizem-me a mim que eu tenho que 

ir. Eu pedir, nunca pedi 
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Penso que sim (que a empresa nos 

informa), e aqui, pelo menos, penso que 

não há aquilo de “não falem ao pé deste” 

ou “não digam aquilo”. Acho que nos 

informam.

Eu acho que as formações é uma 

mais-valia. Há sempre aqueles 

pormenores que a gente se esquece.
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crescimento na empresa). Hoje em dia o 

mecânico tem que estar muito associado à 

electrónica…

Eu acho que é boa. Não é por, é 

assim, no nosso caso, nós como 

cotechs, sempre que sai um produto 

novo, somos sempre chamados. 
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trabalhadores), mesmo para interesse 

deles. Quando sai o produto…
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o que nos preocupa mais e

damos mais atenção é a parte

que nos toca a nós que é a

satisfação do cliente, se o

cliente está satisfeito

connosco…essa parte controlo

tudo…Foi uma coisa incutida

pelo primeiro gerente desta

empresa. 

Ainda na Recar III fiz o curso de MQR mas

na altura ainda não havia electrónica.

Tínhamos o Renault 25 que começava a

trazer as primeiras electrónicas.

Aos trabalhadores, aos cotechs, é

muito completa. 
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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.

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”. 

Nós temos acesso a todo o tipo de

formação, portanto nunca houve

necessidade de pedir.
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Nós aqui na Renault Telheiras 

temos as reuniões mensais que 

fazemos para toda a área 

comercial – por acaso, 

ultimamente, não tenho feito 

isso – que são as reuniões de 

PAC. São o Plano de Acção 

Comercial. 

Nós, internamente, a Sílvia Henriques fez 

também uma área no lançamento dos 

carros para toda a população da própria 

empresa tomar conhecimento sobre o 

carro e sobre aquilo que é o carro novo. 

acho que nós funcionamos bem, em 

termos da formação aos 

trabalhadores.Acho que os níveis de 

formação seja da própria marca seja 

da RRG, acho que tem um nível de 

formação muito bom. 
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Inicialmente nós fazemos 

reunião onde falamos desses 

planos, da Qualidade, reuniões 

alargadas a toda a equipa. 

eu sei que directamente a uma secretária 

comercial não mexe no carro, mexe 

apenas nos aspectos documentais, mas 

acho que é importante para as próprias 

pessoas conhecerem. 

No entanto, neste momento, eu 

gosto de focar na área em que 

trabalho que é a área comercial, 

acho que existe um nicho de 

formação que não estamos a 

aproveitar muito bem.
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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. 

E nisso os RH têm feito um bom trabalho, 

precisamente para as pessoas que não 

estão directamente ligadas a essa 

formação.

Aqui há uns anos havia uma 

formação forte na criação de 

vendedores – aquilo que 

chamávamos os vendedores 

juniores, e em que se fazia selecção 

– aliás a Renault Telheiras foi 

formada há 10 anos baseada numa 

equipa de vendas que nunca tinha 

vendido nada, que fez uma formação 

de cerca de um ano na área de 

vendas
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Como não são reuniões um a 

um, isso já é uma formação, 

um exemplo que aconteceu 

àquele, tomamos soluções, 

partilhamos com todos e 

muitas vezes são outros 

colegas que dão a solução.

a RP lançou uma ferramenta em termos 

de trabalho que é o”posto de 

vendedor”em que a própria gestora 

central, que é a principal ferramenta 

técnica que os vendedores utilizam, que é 

onde eles fazem as propostas, a 

apresentação do carro

Mas em termos de formação as 

coisas têm corrido bem. 
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As próprias pessoas vão 

partilhando e porque já têm 

aquele exemplo, percebem 

isso. Essas reuniões fazem 

melhorar o rendimento de cada 

um.

Nós aqui na Renault Telheiras temos as 

reuniões mensais que fazemos para toda a 

área comercial – por acaso, ultimamente, 

não tenho feito isso – que são as reuniões 

de PAC. São o Plano de Acção Comercial. 

F
R
E
N
0
6

As coisas estão muito estruturadas…
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a partir do momento em que nós

temos toda a formação técnica

baseada no IFA e é o IFA que faz

esse trabalho, essa é uma área que

eu praticamente não me preocupo. 
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Embora haja uma intenção neste ano

de fazermos muito mais formação

interna e estamos a preparar um

pacote de formação nesse sentido. 
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e-learning. 
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Eu acho que a formação na Renault é

algo que é visto como fundamental.

Em França, então, a formação dos

colaboradores é essencial, é

constante, é permanente,

nomeadamente, a formação técnica. 
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Hoje em dia um cliente quando vem

com um problema na sua viatura, é

importante que o mecânico, ou seja

o cotech, tenha conhecimentos e

competências para de imediato, ou

quase imediato, fazer um diagnóstico

à viatura. 
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Obviamente que também há

situações complicadas e por isso

existem ferramentas informáticas

que permitem ajudar o cotech a

detectar anomalias mas é

fundamental que as pessoas estejam

bem preparadas e daí tanta

formação técnica que nós damos às

pessoas.
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como algo que nós temos que

investir e temos que nos

desenvolver.
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Não basta a formação técnica que é

dada aos colaboradores que estão no

terreno a trabalhar nas viaturas,

como também é fundamental a

formação de topo, para que possam

liderar e possam levar a equipa e

possam saber tomar conta das

equipas que têm a seu cargo. 
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Por cada equipa, existe um 

conjunto de profissionais que é 

obrigatório a rede ter. 

para nós as formações estão associadas a 

um certo percurso de formação. Um 

mecânico de base deve ter este conjunto 

de formação associada, se não tiverem, 

têm que vir ser formados ou então a 

identificação do tal “Balanço de 

conhecimentos” que é feito em associação 

a cada um destes módulos e é a partir daí 

que nós vemos as lacunas que podem 

existir.

há regras de grupo que são definidas 

e depende da formação técnica e da 

comercial 
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Sempre que a rede não tem 

esse rácio atingido, tem que vir 

fazer formação de pessoas até 

atingir esse rácio. 

As regras são estas: um novo 

produto é sempre obrigatório fazer 

formação. 
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na nossa organização temos 

sempre uma dependência com 

o sector correspondente em 

França. 

Mas a obrigatoriedade de toda a 

gente é uma definição. 
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A direcção de vendas tem 

correspondência com a 

direcção de vendas de França 

que coordena todo o mundo e 

eu tenho com a formação em 

França que se chama Renault 

Academy. Por essa via recebo 

directamente as instruções 

necessárias relativamente às 

acções de formação
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Esta ferramenta de trabalho 

através de vídeo, de CD e depois o 

cotech no local de trabalho 

desmultiplicar a formação, é muito 

adequada. Chega-se mais 

rapidamente às pessoas, não 

retiramos as pessoas do local de 

trabalho e fazendo que elas 

percebam que é sempre uma mais-

valia de todos os conhecimentos 

que possam adquirir. 

No dia-a-dia obviamente que também, até 

por via do construtor e por via da 

evolução tecnológica dos nossos produtos, 

os nossos mecânicos são frequentemente 

solicitados para acções de formação d e 

forma a poderem reparar 

convenientemente os carros que vêm à 

nossa oficina. 

Apesar de ser uma pequena 

animação, é sempre uma animação 

para essa pessoa, poder dizer à sua 

família que de vez em quando dentro 

da filial, também dá formação a 

outros técnicos e mecânicos.

como deve calcular, eu tenho que 

fazer a gestão minimizando custos 

para a empresa. Repare que um 

cotech dá formação a 4 pessoas, 

outro dá a 5, e não se pode 

descurar a área da produção.

nos nossos comités de Qualidade nós 

identificamos também as nossas carências 

e porque aí há também muitas questões 

relacionadas com o desempenho 

individual, essencialmente de quem está 

no front -office , nessa base, analisamos as 

nossas carências e também pontualmente, 

fazemos uma previsão de formação de 

forma a fazer suprir essas carências. 

cliente vem entregar o carro na Renault 

minuto. Por exemplo esta nota é baixa. 

Queremos elevá-la. O que é que eu faço? 

o construtor define para os novos 

produtos uma série de acções de 

formação ou no IFA ou no exterior ou 

outras empresas que estejam associadas 

a este sector. 

um dos nossos principais eixos neste 

momento é a satisfação total dos nossos 

clientes e, com base nisso, nós somos 

avaliados todos os meses em matéria de 

satisfação de clientes, por uma empresa 

externa que avalia e tem uma base de 

dados que é fornecida pela própria 

Renault Portugal (RP) em que são 

inquiridos clientes que nos visitaram na 

oficina ou clientes que adquiriram viaturas 

novas e todos os meses existem questões 

às quais somos avaliados.

Lógicas de acção Estrutura e recursos da formação

Políticas



Nos comités são analisados estes 

diferentes indicadores, cada responsável 

ou cada actor pronuncia-se sobre aquilo 

que foram os resultados, ou as principais 

razões que levaram aqueles resultados, 

sejam eles positivos, sejam eles negativos 

e analisamos em conjunto e toda a gente 

pode sugerir acções que visem a melhoria 

dos diferentes indicadores. 

Se ainda assim, não houver uma 

visibilidade global na equipa de melhoria, 

então, fazemos outras acções incisivas 

noutros colaboradores de forma a que 

gradualmente haja melhoria nas equipas. 

Eu diria que não há formações só por ter. 

não é por termos obrigação, não. Todas 

as formações são realizadas após haver a 

verificação da necessidade de formação 

em determinado tipo de aspecto, nesse 

sentido, o envolvimento é sempre também 

muita maior e melhor porque o 

colaborador sente que vai ter uma 

formação numa área que ele não domina 

na totalidade. 

 hoje em dia, o conselheiro é 

essencialmente um vendedor de serviços, 

um conselheiro de serviço do seu cliente e 

deve estar preparado essencialmente, 

para o front-office - em termos de 

recepção, a área comportamental e de 

back Office – quando o carro fica e tem 

que se dar um orçamento prévio 

 para efectivamente no mais curto 

espaço de tempo, o colaborador 

dominar a sua área de trabalho, 

como também as outras com as 

quais ele vai ter necessidade de 

ter interlocução tendo em vista a 

realização do seu trabalho. 

As nossas acções visam sempre a 

valorização dos nossos colaboradores 

tendo em vista a obtenção de melhores 

resultados.

e depois existem muitas acções de 

formação também para o 

desenvolvimento dos próprios 

colaboradores e como eu costumo 

dizer, fazer a tal gestão previsional 

em termos futuros: na área 

comportamental, na área, sei lá, 

quando se identifica um colaborador, 

ou um chefe de serviços que tem 

perfil para vir a ser director de uma 

filial mas que tem carências na área 

financeira, pronto, pontualmente, são 

efectuadas acções de formação de 

finanças para não financeiros, tendo 

em vista o desenvolvimento desse 

colaborador. 

Portanto, aquilo a que nós 

designamos formação on-the-job 

porque além de minimizar custos, 

porque eventualmente, a pessoa 

que foi alvo da acção, 

internamente, interage com os 

seus colegas, declina-lhes aquilo 

de que foi alvo em termos de 

formação e  temos tido muitos 

bons resultados acerca disso.

Verifica-se a necessidade de realizar um 

volume adicional de negócios na oficina, 

nomeadamente, numa área de serviços 

rápidos que temos a funcionar e verifica-

se que efectivamente não está a ser 

efectuada aquilo a que nós chamamos a 

venda adicional, nos moldes em que o 

próprio construtor preconiza e que são 

fundamentais para a rentabilidade da 

nossa organização. 

Acções de liderança e coaching , a 

gestão do tempo, gestão de conflitos, 

são toda uma série de acções de 

formação que visam o 

desenvolvimento do próprio 

colaborador 

Isto é algo que seguimos de muito 

perto porque entendemos que a 

formação é um investimento e 

como qualquer investimento, tem 

que ter retorno. E dai o nosso 

cuidado no seguimento de todos 

os colaboradores alvo de 

formação.



Não sai nada sem a gente ir sempre lá 

antes. Não chega um carro à oficina ou 

não é vendido sem os cotechs terem 

formação. Pelo menos os cotechs que são 

logo os primeiros. 

(as reuniões) a nível pessoal, acho 

que não, nem para mim, nem para 

ninguém.

No Laguna GT, a gente já tinha a 

formação do laguna, só que o GT é aquele 

que tem as 4 rodas direccionais. Nesse 

caso  foi só a parte das rodas traseiras 

serem direccionais.

antes do produto sair, já eu lá fui. Mas, 

como somos muitos, é capaz de haver 

colegas que quando lá vão, já o produto 

saiu. Pelo menos há sempre um ou dois 

que lá vamos antes do carro sair…

Quando o produto chega às nossas mãos,

nós já temos que saber trabalhar com ele.

Não, tirando aquela que fiz com o

psicólogo, essa foi muito útil. Arriscar-

me-ia a dizer que se calhar foi a

melhor que fiz até hoje. 

foi uma experiência que

fizeram de juntar pessoas

de vários quadrantes da

Renault.



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. 

Essa tive uma semana para fazer essa 

formação e senti-me…

Temos um caderno na nossa bancada e

temos que seguir esses passos. Somos

mesmo obrigados a seguir esses passos.

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 eu esta ideia, vamos

experimentar e se for bom, a partir

de hoje, começa-se a fazer assim”. 

Porque posso-lhe garantir que desde que

eu sigo aquele dossier o carro não volta

para trás.

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.

Neste momento, existe uma 

dificuldade porque também são 

formações um bocado caras e 

nesse caso, não devemos dissociar 

uma coisa da outra. 

Se calhar também não existe formação 

porque também não há pedidos. 

Eu já tinha sugerido verbalmente esta 

situação mas, esta situação veio dos 

RH porque também eu já tinha 

sugerido 

nós temos o projecto AVES que é um 

documento que faz o seguimento do carro 

desde que vem do transportador até que é 

entregue ao cliente, para ver se todos os 

pontos estão verificados e para ver se o 

carro está em condições de entregar ao 

cliente. 

neste momento, estou a ter Francês e 

já tive o ano passado.

não é uma formação mas digamos, a 

satisfação de um posto de trabalho que 

lhes dá informação e depois também se 

tiram pistas da própria evolução que 

podem dar ao próprio sistema… e são, não 

formação, mas mais um questionário 

sobre a forma como está a desenvolver os 

produtos e depois a partir daí é que se 

pode tirar as soluções para se melhorar.

Para o meu trabalho e aproveito para 

todo o resto, não é? Já consigo ir a 

França e pedir um bife com batatas 

fritas. Fazemos sempre 

aproveitamento disso, não é? 

a RRG responde directamente a França, 

cada vez mais precisamos de ter 

conhecimento porque é a língua da nossa 

empresa

(Francês) Tiramos sempre proveito e 

associado a isso, o nosso 

desenvolvimento pessoal.

E todas as pessoas que já têm alguma 

responsabilidade andam nesta situação, 

quem não sabe.

Isto também por causa dos custos

porque há uma necessidade de

reduzir custos ao nível da

formação. 

Eu como responsável de

Formação, estou integrada

na direcção de recursos

humanos, assim como

todas as outras áreas que

dependem directamente

dos RH, estou a falar em

remunerações, em

avaliação de desempenho,

são as várias áreas dos

recursos humanos.



Designa-se área de

Formação. 

A área da gestão de

carreiras, que é uma área

que nós apostamos muito,

assim como a área da

avaliação de desempenho. 

Eu, é uma pessoa.

Tudo isso é orientado e

gerido pelo IFA. 

A maior parte da

formação continua a ser

externa.

o programa para repor o nível de 

conhecimentos, é um programa a 

3 anos. Não pode ser imediato 

porque teria custos imediatos 

pesados para a rede e portanto é 

um programa que é diferido em 3 

anos e em função das funções que 

a pessoa está a exercer

Eu sou independente aos 

RH da Renault. Embora os 

RH da Renault gere a 

formação da população 

interna da Renault 

Portugal, aliás que a Idália 

Serôdio é que faz isso. A 

parte da formação interna 

não passa por mim, passa 

por esse sector. 

Isto depois é o balanço que sai  e 

os custos associados à formação. 

Se quiser um documento em 

branco, posso-lhe dar…

muitas vezes nós identificamos situações 

mas depois a chefia considera que aquele 

não conhecimento não é um mal maior 

uma vez que a pessoa está a fazer 

funções que não interferem naquela área, 

por exemplo. 

aquilo que nós fazemos em 2 dias 

podíamos fazer em 1 e tornar a 

formação mais barata. 

há duas coisas que a marca tem de saber 

fazer: vender carros e saber repará-los 

convenientemente. A reparação da parte 

mecânica tem know-how da marca e a 

subcontratação era de alguma maneira 

ficarmos na mão de terceiros que é 

sempre perigoso. 



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?” 

A formação segue a par e passo o figurino 

que está definido para a organização 

oficinal. 

A grande dificuldade é fazer 

compreender às pessoas sem que 

a pessoa esteja a ver de imediato 

que há ali um ganho razoável. 

Na oficina está definido que uma operação 

deve ser feita em determinado tempo 

numa determinada sequência, essa 

operação se for executada na formação é 

feito exactamente cumprindo esse 

figurino. 

Faz-se a distância, os custos 

baixam drasticamente, do ponto 

de vista económico é uma boa 

equação porque baixa, baixa, 

baixa, do ponto de vista teórico e 

no papel corresponde à 

necessidade

No caso do diagnóstico, se estava previsto 

fazê-lo em 15 minutos, por exemplo, o 

objectivo é que o formando quando 

começa a fazer o diagnóstico, no final da 

formação ele está apto para o fazer em 15 

minutos. 

ela tem que ser vista como um 

investimento. Nesse caso ela será 

rentável porque se eu pensar “eu 

vou investir na formação dos 

vendedores. Como é que eu vou 

ganhar isto? Ele tem que 

aumentar as vendas em tantos 

carros”.raramente é vista como um 

investimento. A formação 

geralmente é vista como um 

custo, mesmo quando é um acto 

voluntário e dizem que querem 

formação para aquela pessoa.

Se houvesse essa noção de 

investimento, alguém que investe, 

investe para ganhar. Eu depois de 

investir, vou perseguir para ver se 

ganhei e depois isso não é feito. 

Se fosse, o processo seria muito 

mais rico.



vários

Problemas

Recursos materiais

Eu dou-lhe um exemplo que nós 

neste momento temos que 

recorrer: por exemplo, quando é 

suspensão, nós vamos a uma 

empresa que nos presta esse tipo 

de serviço a essa área específica

cotechs, mecânicos 

técnicos e bate-chapas. 

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…

E depois tem a população-

alvo que é os mecânicos e 

os electricistas e os 

mecatrónicos.

Quando é na área dos 

conselheiros de serviço, o 

construtor prevê que para 

aquela função devem ter 

essencialmente na área de 

venda 

Público-alvo

Estrutura e recursos da formação

Políticas



o público-alvo vai desde o 

director, ao produtivo, à 

telefonista, à recepcionista, 



Antigamente era no IFA e o IFA

agora mudou instalações.

Entretanto já fui a uma casa que

fornecia as máquinas dos

alinhamentos. 

mas a nível dos outros colegas a 

formação é mais a que nós lhes 

passamos do que a que vão lá às 

formações.



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.

Os demi-cotechs e os mecânicos 

também têm formação específica 

só para eles. 

Já houve aqui formação mas eu não 

recebi porque na altura estava de

férias. São empresas que vêm aqui

e quem está, está. Foi sobre

Dialogys. É o nosso sistema de

identificação de peças.

Essa formação é dada sempre pela 

Renault Portuguesa (RP). 

Tem formação específica 

só para cotechs. 

Essa foi para as pessoas que não 

foram à RP. 

as da Renault Portuguesa que têm, 

basicamente a ver sobre o produto,

como responsável da área comercial, sinto que 

se preciso de um vendedor novo, com 

capacidade, ou formo-o e aí tenho que 

preparar pequenas formações (…). Mesmo na 

área da nossa educação, não se vêem a sair 

pessoas especificamente formadas para a área 

comercial e acho que isso é uma perca que nós 

temos. 

uma empresa externa há cerca de 1 ano, queríamos admitir 

vendedores jovens, tivemos que fazer 

entrevistas para apanhar 3 vendedores nós 

próprios fizemos aí umas explicações e é com 

base na informação que a RRG nos 

acompanha, com formações de produto que as 

pessoas depois vão evoluindo um pouco mas, 

por vezes, nota-se que falta qualquer coisa.

foi uma formação organizada pela 

RP e que eu sei que foi das 

primeiras vezes que se tentou fazer 

uma formação conjunta entre a 

RRG e a RP, com uma empresa 

exterior.
Há os administrativos, há

as chefias, há os quadros

superiores. 



Porque a verdadeira medida, não sei se 

alguém a sabe medir porque um dos grandes 

problemas da formação é de facto a gente 

conseguir medir a eficácia da formação. É que 

a formação por si só não existe. No fundo vai-

se ligar ao equipamento e às ferramentas 

necessárias e portanto é o conjunto da 

formação, das ferramentas e do equipamento 

que vão dar o resultado final. 

E quando o resultado final não é atingido, 

muitas vezes não se sabe se foi por falta de 

equipamento, de conhecimento, ou se foi por 

falta dos métodos…é difícil identificar. 

Não se consegue dizer “bom, se tiver formação 

vai resolver isto”. Só a formação não vai fazer 

nada disso. É um elemento. Faz parte do todo 

mas não é o todo e a medida exacta



Se eu parar hoje a formação, durante 3 ou 4 

anos não me acontece nada. Porque eu não 

tenho nesse período tecnologias novas, coisas 

novas que me façam impedir que eu faça a 

minha actividade. Mas daqui a 4 anos eu estou 

arrumado. Começa-se a perceber que o 

modelo que se está a usar não responde à 

necessidade e vai ter que se voltar atrás.

Eu penso que a formação não é a solução para 

nada. A formação faz parte de um conjunto de 

soluções e muitas vezes as pessoas mandam 

as pessoas à formação e esperam que a partir 

daí o problema esteja resolvido.

As pessoas vêm, são-lhes administrados 

conhecimentos mas depois chegam ao local 

deles e não têm meios, não têm as 

ferramentas ou não têm as condições, ou o 

chefe não pensa nada assim, pensa de outra 

maneira e portanto, acaba por não funcionar. 


