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Renault Europa Automóveis (REA) 
 
Nº Empregados: cerca de 500 

Natureza: Multinacional/ Privada 

Sector: Comércio 

Actividade: Comércio e reparação de veículos 
 
Responsável de Formação (RF): Dra Marta Moreno  
 
Entrevista: 26/1/07 – Das 19h50 às 21h40 

______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

A Renault Chelas e as outras 5 filiais que compõem a REA, no pólo Lisboa e pólo Porto, 

exerce a sua actividade há mais de 20 anos, suportada numa organização comercial e após 

venda. É um estabelecimento do pólo Renault Lisboa, certificado pela NP ISO 9001 2000. Em 

Portugal, esta empresa é no ranking, a 176ª Empresa1. 

 

De acordo com Serôdio (2004)2 o Instituto de Formação Renault (IFR) foi mais tarde o  

Instituto de Formação Automóvel (IFA) e em que amplia a oferta a todas as empresas do 

sector automóvel, quer em parceria com associações patronais quer com universidades.  

De acordo com informação disponibilizada no site (www.renault.com), no apartado In-house 

training «The performance of the Renault group depends on the skills of the men and women 

who make up its workforce. In an increasingly complex and fast-changing world, it is 

essential to continuously build on these skills. 

Renault promotes the personal development of its employees with guaranteed access to 

training throughout their working lives. 

On average, four Renault employees in five follow a training course every year ».  

 

Esta é uma empresa com uma enorme tradição na participação de trabalhos académicos. 

Para além do publicado em Espanha, através do estudo CEOE3 em que se refere às práticas 

da empresa em Espanha, em Portugal existem outros estudos4 realizados na Renault 

Portuguesa, esta dedicada à indústria automóvel (em Portugal, Cacia com a fabricação de 

órgãos mecânicos e Setúbal, com a montagem). 

 

                                                 
1 In Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas 
 
3 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (2003) 
4
 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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Sobre a formação na Renault Portuguesa, de acordo com um trabalho anteriormente 

publicado5: 

- Na empresa existem duas ordens de necessidades de formação: “as que decorrem dos 

objectivos estratégicos comuns ao Grupo e as que decorrem das necessidades de terreno de 

cada uma das filiais instaladas em diferentes países e que dão lugar a uma formação mais 

individualizada, cujo principal objectivo é promover a satisfação e a motivação dos 

colaboradores”; 

- O tipo de formação mais desenvolvido pela Renault têm sido os estágios de jovens 

licenciados e a qualificação de trabalhadores no activo; 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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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2. Perguntas e respostas 

AB- Gostava que se referisse, realmente, a políticas, estratégias de recursos 

humanos. 

 

RF/MM- É um prazer trabalhar numa empresa que privilegia este aspecto da área de gestão 

de recursos humanos. Posso-lhe dizer que desde que estou na empresa que o princípio da 

formação é só um, desenvolver os nossos trabalhadores para um objectivo final que é o da 

empresa, lucro, rentabilidade, satisfação do cliente, cada vez mais a satisfação do cliente. E 

é nessa política, é neste princípio que assenta toda a definição da política anual ou queira em 

termos de período definir da formação, é só uma, garantir aos nossos clientes a qualidade 

em termos de satisfação tendo para isso uma prestação exemplar. Como é que o fazemos? 

Garantindo aos nossos colaboradores que detenham as competências necessárias para o 

excelente desempenho da sua função. Nesse âmbito, ao nível da formação, embora haja esta 

definição e ao nível da, principalmente ao que diz respeito aos nossos métiers específicos, 

quando eu digo métiers específicos, especialmente diz respeito a um produto e ao produto 

tanto na área das vendas como na área da pós venda. Há anualmente uma orientação 

específica da RA, mas mais concretamente ao nível do construtor. É o construtor, portanto é 

a Renault Portugal que anualmente, define, tendo como base as orientações da empresa, 

como é óbvio, mas também as orientações ao nível do desenvolvimento dos produtos que 

definem as prioridades em termos de formação. O que é que eu quero dizer com isto? Que a 

Renault define que todos os mecânicos da rede têm de ter determinado tipo de formação 

para poderem responder às exigências dos clientes e nós temos como que ir atrás. Como? É 

óbvio que se faz uma avaliação, é óbvio que as pessoas não vão para a formação única e 

exclusivamente porque a Renault disse, não! Primeiro faz-se uma avaliação de 

conhecimentos através de testamento informático que foi criado também para o efeito, mas 

depois é necessário que, e recentemente a Renault definiu, que todos os mecânicos tenham 

o mesmo tipo de competências e pôr a guarda onde quer que seja, toda a gente ao nível da 

mecânica tem de ter aquelas competências técnicas. Depois nós temos uma figura que 

denominamos de Demi-cotech que é um electromecânico… 

 

AB- Demi… 

 

RF/MM- Demi…cotech… 

 

AB- Ah Demi do francês, meio. 

 

RF/MM- Em português, isto não traduzido à letra é um electromecânico, um mecânico que 

faz um bocadinho mais que um mecânico puro, que já vai mais ao diagnóstico simples. 

Também todos eles têm que ter a formação básica dos mecânicos mais a área de electrónica 

e electricidade. Depois temos aquilo que nós chamamos de cotech ou MQR, Mecânico 

Qualificado Renault, que tem uma formação específica no nosso produto, no nosso métier e 

que é como que um técnico supra sumo em termos de oficina. É este técnico, é este 
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mecânico, aliás …? Precisamente técnico na acepção pura da palavra, portanto, é ele que 

tem os trabalhos mais específicos, etc., isto para lhe explicar também um bocadinho a 

cadência das formações. É também este cotech que vai… 

 

AB- Estes destinatários também, não é?... 

 

RF/MM- é um bocadinho distribuir por níveis não hierárquicos, porque nenhum deles tem um 

nível hierárquico diferente, mas, porquê? Porque cada vez mais… 

 

AB- Tem a ver com a divisão estratégica da empresa, não é? 

 

RF/MM- …só pós venda exactamente. Tem a ver com o produto, com o desenvolvimento dos 

produtos, com as exigências do cliente, que a pessoa sentisse cada vez mais a necessidade 

de segmentar, até ele mesmo os próprios trabalhos no dia a dia no pós venda, tendo em 

conta, também, todas estas especificidades, e é óbvio que temos de ter alguns técnicos, 

outros que fazem todo o resto do trabalho. Portanto, em termos de formação técnica após 

venda nós recebemos anualmente as orientações do construtor, em Portugal se for da 

Renault Portugal, fazendo a identificação, tendo em conta a avaliação de competências que é 

feita quem vai ao quê, porque podemos ter pessoas que, eventualmente, já tenham feito a 

formação ou que, eventualmente, venham de outra organização onde já fizeram, por n 

razões podemos não ter necessidade de toda a gente ir àquela formação. A única que é 

obrigatória é a formação, que nós chamamos de novos produtos, ou seja, sempre que há 

uma modernização num produto, ao nível sei lá, de uma caixa, de um motor, de um novo 

produto em si, aqueles que têm formação na área pós venda são os cotechs, os Mecânicos 

Qualificados Renault, que depois fazem internamente a desmultiplicação da formação, ao 

nível dos pós venda. Portanto, são eles que fazem, que devem fazer depois a 

desmultiplicação da formação…é on Job. O cotech funciona não só como mecânico técnico 

que resolve os problemas mais específicos e mais de diagnóstico difícil, mas também deverá 

ser o técnico que recebendo a formação depois a dá aos seus colegas. 

 

AB- No posto de trabalho… 

 

RF/MM- No posto de trabalho, exactamente. No que diz respeito às vendas, funciona mais ou 

menos da mesma forma… 

 

AB- Peço desculpa. Posso só perguntar-lhe…em relação à Renault portuguesa, eles 

são os responsáveis porque são os construtores, mas qual é que é a função, porque 

é que são eles a definir, digamos, a formação deste cotechs e Demi-cotechs que são 

da pós venda, são da outra Renault? É por causa de serem mecânicos, também? 

 

RF/MM- Não, não, não, não. Isto tem tudo a ver com orientações, ou seja, nós temos uma 

casa mãe, temos a Renault enquanto organização que define que em 2007 vai sair um novo 

carro…quem faz o carro …? as cabecinhas pensadoras da Renault sabem que se há um novo 
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produto, há novas aplicações, pode ser ao nível informático, pode ser ao nível de peças, 

pode ser ao nível de estrutura mecânica. Se há um novo produto há necessidade de formar 

as vendas, dar-lhes a conhecer o produto, fazê-los perceber quais é que são as vantagens 

consoante, perante a concorrência e por outro lado no pós venda, em duas áreas, nas peças, 

se há novos carros, há novas peças, e na reparação. Mas a pergunta que me fez não foi 

esta, este é um circuito normal, sai um novo carro, há formação para as vendas, mostra-lhes 

o novo produto porque depois tem de explicar tudo certinho, já lá vamos à parte …? E no pós 

venda temos as peças em reparação e é aqui que residia…  

 

AB- Pois, a minha questão… 

 

RF/MM- Como toda a organização tem princípios, tem estratégias de evolução e de 

desenvolvimento…as nossas organizações seja a Renault Chelas, seja a Renault em 

Santarém, seja a Renault no Algarve, seja o que for, todas elas se regem pelos mesmos 

princípios, todas elas se regem pelas mesmas normas. Nomeadamente, ao nível da 

reparação, não se fique a pensar que o mecânico na Renault faz exactamente a mesma coisa 

que na Ford ou na Peugeot, é assim, o tronco, a essência da função é mecânica é mecânica, 

ponto final, mas tendo em conta as especificidades da organização em si, a cultura da 

organização, a missão da organização que está plenamente definida, há especificidades em 

cada uma das funções e a Renault acha, quanto a mim permitindo a minha humilde opinião, 

que temos que responder a todos os clientes de Norte a Sul do país, do Norte a Sul da 

Europa da mesma forma, em termos de tempo e qualidade de serviço. O que é que eu quero 

dizer com isto? Que um mecânico aqui em Lisboa tem de saber fazer a mesma coisa que um 

mecânico na Boavista ou um mecânico em França, precisamente isto, foi isto que a Renault 

definiu e definiu três níveis de mecânicos porquê? Porque nós temos diversos níveis de 

exigência ao nível da reparação, temos aquilo que as pessoas mais lhes custa fazer que é as 

revisões simples, ou uma revisão, reparação minimamente simples, digo eu, às vezes não é. 

Depois com a evolução temos vindo a perceber que há especificidades, às vezes há…pode 

chegar aqui à oficina e dizer “tenho um barulho no motor” e ninguém sabe o que é que é 

aquele barulho, temos então os diagnósticos e são, então, estes técnicos que pela formação 

técnica que têm, porque são eles que vão beber à fonte a formação do novo produto, são os 

que conhecem na perfeição o novo produto. E depois temos o nível intermédio que é o Demi-

cotech, que foi criada esta função porquê? Porque começámos a ter muitos carros com 

sistemas electrónicos muito evoluídos e houve aí necessidade de, não é um mecânico puro, 

não é um cotech porque não é um expert nessa área, mas que é uma pessoa que determina. 

E a Renault define, então, que todos os mecânicos, seja aqui, seja em França, seja onde for 

têm o mesmo nível de competências, para quê? “Eu sou um cliente da Renault Chelas, mas a 

qualquer momento posso ter que ir para outra cidade qualquer e eu vou ser atendido, o meu 

carro vai ser reparado da mesma forma, com os mesmos métodos, com o mesmo 

profissionalismo, com a mesma qualidade de trabalho que é feito onde eu vou”, portanto, o 

que é que isso quer dizer de uma forma muito simples? É que a … pegando no El Corte 

Inglés, o tipo de empresa que existe em Madrid é precisamente o mesmo que temos em 

Portugal, certo? A mesma estrutura, o mesmo tipo de atendimento, é óbvio, com as suas 
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especificidades do país, como é óbvio, mas no fundo, é precisamente a mesma coisa, sem 

tirar nem pôr, pode parecer muito difícil, mas é precisamente isto, em termos de estratégia 

em qualquer ponto da Europa, no que diz respeito às filiais da Renault em qualquer ponto o 

nível de competências tem de ser o mesmo, se é mecânico tem de ter aquele nível de 

competências. 

Depois quando sai um produto há necessidade de formação ao nível, imagine que é 

um produto com uma forte componente electrónica, se calhar a Renault vai definir que além 

dos cotechs, também, é importante fazer formação para os Demi-cotechs, porquê? Porque 

há evoluções que eles ainda não tiveram na formação anterior, e é um bocadinho esta a 

desmultiplicação que é feita ao nível do pós venda, ao nível técnico. Na área das vendas é 

mais ou menos a mesma coisa, não havendo esta especificidade, mas é mais ou menos a 

mesma coisa, sai um produto, e quando eu digo produto pode não ser produto físico porque 

pode não ser um carro novo, pode ser um novo projecto de financiamento, pode ser uma 

nova metodologia de trabalho ao nível de atendimento do cliente, etc., que vai ser 

desmultiplicada da mesmo forma, portanto, há o lançamento, em qualquer parte da Europa é 

feito o mesmo tipo de formação, o mesmo tipo de desmultiplicação. Na área das vendas essa 

desmultiplicação é feita através da apresentação do produto, através de uma formação 

específica, e eu esqueci-me de dizer há pouco uma coisa importante, já lá vou, uma 

formação específica na área daquele produto específico, “atenção que as inovações deste 

produto são estas, aquilo que vocês devem ter mais atenção quando entregam um carro ao 

cliente é isto, isto ou aquilo, mais numa vertente comercial. E eu esqueci-me há pouco de 

dizer, uma grande falha, que em termos de formação o instituto que nos permite ter esta 

formação é o Instituto de Formação Automóvel, que é uma estrutura que pertence à Renault 

Portugal… 

 

AB- E que era o Instituto de Formação Renault. 

 

RF/MM- E era o Instituto de Formação Renault, exactamente. 

 

AB- Eu vi isto, ia falar nisso daqui a um bocado, não queria interrompê-la, num 

estudo que foi feito, uma tese de mestrado de Idália Serôdio do ISCTE, 2004, um 

estudo de caso sobre formação na Renault. 

 

RF/MM- A Drª. Idália Serôdio é a responsável pela formação da Renault. 

 

AB- Ahhh, então…Ok, não sabia. Muito bem. Pois ela fez um estudo sobre a 

Renault. 

 

RF/MM- Quando começou a dizer pensei vai falar naquilo, já não é a primeira vez que eu 

vejo essa alusão.  

 

AB- Sim, conheci, aliás, tive o trabalho em casa, o trabalho dela e foi aí que eu vi de 

facto esta, aquilo que li sobre a Renault…  
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RF/MM- Esta divisão… 

 

AB- Sim, sim. E depois vi ainda outro estudo não sei se conhece, está publicado, 

também de 2001, do Rui Moura que é um daqueles cadernos do Observatório de 

Emprego e Formação que se chama “Evolução das Políticas de Formação nas 

Empresas” e uma das empresas estudadas foi a Renault, mas isso foi através de 

questionários que fizeram, depois posso enviar-lhe. 

 

RF/MM- Eu realmente, ouvi falar, nessa altura, nisso, eu penso que isso até, na altura eu não 

participei nesses questionários, nesse estudo, mas eu lembro-me vagamente disso, através 

de alguém que me falou nisso, na altura, talvez, do IFA, do Instituto de Formação 

Automóvel, mas não…o Instituto de Formação Automóvel é que ministra e também 

desmultiplica a formação. O que é que eu quero dizer com desmultiplicar? Eles não são 

dominados, não inventam, vão a França, recebem da casa mãe a formação e depois passam-

na, tudo isto funciona muito em cascata, com uma ligação muito próxima e muito estreita e 

muito directa, aliás. No que diz respeito à política de formação REA group, é a 

desmultiplicação destes aspectos técnicos…? Ao nível dos mecânicos dos bate-chapas, tudo 

isso funciona da mesma forma, portanto, a política é paralela é, no fundo, a mesma. Depois 

difere um pouco ou ganha contornos separados, no que diz respeito a estratégias de 

desenvolvimento, nomeadamente, ao nível de formação de comportamento, formação 

comportamental, formação estratégica, como nós denominamos, ao nível de 

desenvolvimento de competências de gestão, quando eu digo de gestão a todos os níveis, 

portanto, gestão financeira, gestão …?, gestão de recursos humanos. E aqui há orientações, 

ao nível de França, não tão específicas, já houve, o que é que eu quero dizer? Quando foi 

criada a REA houve a necessidade de uniformizar também os conhecimentos e as 

competências ao nível da Europa, isto porquê? Porque se calhar tínhamos países que não 

estariam tão desenvolvidos como outros, no que diz respeito à gestão, e tem sido feita 

alguma formação para balizar tudo isso, ou seja, aquilo que se pretende é que um director 

de filial, um responsável de actividade ou um chefe de equipa domine o mesmo tipo de 

ferramentas quer físicas, quer comportamentais aqui, na Espanha, em França, em qualquer 

ponto da Europa, portanto, ao nível da desmultiplicação, também é feita desta forma. E foi 

feita alguma formação e foi feita alguma exigência, por parte da REA, no sentido de 

uniformizar o estudo e começa, precisamente, pela livre utilização das ferramentas. Posso-

lhe dizer que em 2001 quando nós entrámos, entre aspas, para a REA havia quatro stands 

modelos de entrevista individual, portanto, entrevista de avaliação de desempenho, quantos 

países, quando não havia mais do que um modelo de entrevista para, no mesmo país, tendo 

em conta a função, tendo em conta o nível hierárquico, o que fosse, e até nesse aspecto a 

REA uniformizou tudo, a entrevista individual anual, que nós denominamos a avaliação de 

campanha, que é uma partilha entre o chefe e o colaborador, é feita da mesma forma, com 

os mesmos prazos aqui, na Espanha, em França, em todo o lado, todas as filiais da empresa 

Renault têm os mesmos tipo de procedimento. Portanto, todas estas questões têm vindo, 

têm-se vindo a alterar mesmo, também, ao nível de utilização das ferramentas, também 
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obviamente, ao nível da formação. No que diz respeito, também, a formação 

comportamental, ou melhor, estratégica, pode não ser só comportamental podemos ter 

línguas, pode passar por um investimento claro na formação ao nível da informática, dos 

conhecimentos das novas tecnologias, o que quer que seja, como é que nós trabalhamos? 

Ora bem, não é nosso hábito, não é nosso princípio trabalharmos por catálogo, e aqui já 

estou a entrar…vamos fazer uma pausa, antes de eu explicar como nós trabalhamos, quero 

que me ponha questões relativamente àquilo que nós estivemos a falar, porque agora vou 

entrar no modus operandi, para depois não estarmos a baralhar, se tem dúvidas sobre… 

 

AB- Sim, tinha aqui duas questões, ainda, que era, falou da avaliação de 

desempenho e a avaliação de desempenho tem a ver com, é utilizada como input, 

por exemplo, para a formação? Como diagnóstico, por exemplo? 

 

RF/MM- Também é. Como eu lhe disse, aliás, eu tenho um colega que gosta muito de fazer 

uns desenhos muito engraçados, e não é um desenho puro e simples, mas representa a 

nossa realidade que é esta. Portanto, isto são as nossas grandes áreas mestres… 

 

AB- Dos recursos humanos. 

 

RF/MM- Exactamente, na nossa organização. Vai desde a definição de funções que é ...? que 

serve de base para a selecção, vai servir de base para a avaliação da performance das 

pessoas para aplicação da remuneração ao nível variável…? Também em termos de planos 

de promoção, etc., a gestão das carreiras e de mobilidades, partimos daqui para a formação 

e repare que estamos neste sentido, tudo isto já influenciou aqui a formação, também, o 

plano de promoções que está um bocadinho ligado com esta área e com esta área também e 

a planificação de recursos humanos, tudo isto é um circuito que não se fecha, não começa 

nem acaba aqui, tudo roda à volta do mesmo ou sobre si, porquê? Porque a avaliação de 

desempenho, para pegar nisso, para nós, nós não gostamos de lhe chamar avaliação de 

desempenho porque na verdadeira acepção, na realidade não é uma avaliação de 

desempenho pura, aquilo que os teóricos chamam avaliação de desempenho. Avaliar 

desempenho, tenho uma grelha e eu avalio alguém, como nós fazemos na formação, 

chegamos ao final da acção e avaliamos os formandos. Nós chamamos uma entrevista 

individual de actividades ou uma entrevista anual, porquê? Porque há uma partilha, não de 

objectivos porque esses são-nos impostos, portanto, é aquilo que nós temos de fazer, ponto 

final, mas há uma partilha de como vamos atingir esses objectivos. Vamos fazer um balanço, 

em primeiro lugar, daquilo que foi feito o ano passado, daquilo que nós tínhamos definido 

como objectivos e como é que nós chegámos lá ou não, o que é que fizemos bem ou menos 

bem, vamos definir os objectivos para o ano seguinte e quando se definem objectivos, vou 

dizer uma coisa que para mim é claro, não se discutem objectivos, discutem-se ferramentas 

e formas de lá chegar, e uma das ferramentas de obtenção daqueles objectivos são, 

claramente, a formação e mesmo isso é conversado entre ambas as partes, entre a 

hierarquia e o colaborador. Portanto, esta é uma das formas, este é um dos inputs do plano 

de formação, da formação, outra são as avaliações de competências que fazemos ao nível 
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técnico e para isso temos ferramentas específicas que se vão fazendo ferramentas no 

computador, informáticas, que vão sendo utilizadas para avaliar o conhecimento técnico dos 

cotechs, dos Demi-cotechs, dos mecânicos, dos bate-chapas, dos pintores, por aí fora, com 

base da definição de função de cada pessoa ao nível técnico foi definido uma avaliação e 

então é feita por essa ferramenta… 

 

AB- De quanto em quanto tempo? 

 

RF/MM- Tantas vezes quantas as necessárias, mas pelo menos anualmente. 

 

AB- E isso tem o objectivo também de avaliar o nível das pessoas, o nível 

desejável? 

 

RF/MM- Exactamente, para quê? Para depois chegarmos à identificação das necessidades de 

formação. Já sabemos o que é que esperamos da pessoa, o objectivo é este, a pessoa está 

aqui, sabe isto, portanto tem que ir para aqueles objectivos, pelos gaps vê-se quais é que 

são as necessidades de formação. 

 

AB- E quem é que define isso? São os chefes ou ao nível dos recursos humanos que 

de vez em quando se lembram, “olhe tem de fazer”. 

 

RF/MM- É feito anualmente, portanto anualmente é feita a identificação das necessidades de 

formação… 

 

AB- Mas essa é uma avaliação de conhecimentos. 

 

RF/MM- Exactamente. É feita a todos os níveis da empresa, a identificação das necessidades 

de formação, do director de Portugal até às bases, passa também por essa entrevista, por 

essa avaliação de desempenho, como quiser chamar-lhe, que não se esgota aqui, portanto, 

temos a entrevista que é feita com base na definição de formação, todos nós temos 

conhecimento da nossa definição de funções, que é igual aqui, em França e em qualquer 

outro ponto da Europa. Entretanto temos o plano de formação, mas temos, entretanto, a 

gestão de carreiras, aquilo que nós chamamos como tempo de carreiras em que é feita uma 

planificação, planificação não é o melhor termo, mas em que é feita uma análise, por nós 

recursos humanos e também por todo o comité de direcção da empresa, primeiro ao nível 

das filiais e depois ao nível da direcção Portugal das nossas carências, em termos de 

recursos humanos, no fundo, é fazer uma gestão provisional dos recursos humanos, “eu 

tenho uma fragilidade nesta função…” e isto face com a avaliação de todas as pessoas, mas 

em especial para as funções de chefia e de quadro, “eu tenho uma fragilidade, sei lá, ao 

nível de, se um dia este chefe de equipa …? sair eu não tenho ninguém para o substituir” 

vamos ver em toda a organização, que faz parte do nosso âmbito, do nosso métier, quem é 

que poderá ser uma pessoa para substituir, isto é aquilo que nós chamamos gestão 

provisional de recursos humanos, e daí também, do comité de carreiras, podemos chegar à 
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conclusão que temos prioridades ao nível desta função, também não temos ninguém na 

organização com formação que, plenamente, se adeqúe, mas sabemos que esta pessoa com 

formação XPTO chega lá, este é outro dos inputs do plano de formação. Portanto, há vários, 

para além disso, para nós o plano de formação não se esgota no levantamento puro das 

necessidades de formação, hoje eu sinto porque estou perante o nível de actividade ou um 

nível de tarefas que tenho de cumprir que de repente muda ou porque vem um projecto 

novo ou porque…, sei lá, imagine na minha função, vou dar um exemplo prático na minha 

função, eu hoje faço a entrevista com o meu chefe e não sinto necessidade nenhuma nem 

ele vê pelas minhas funções de fazer uma formação de formadores, por exemplo, mas 

entretanto é criado um projecto na empresa, ou por imposição de França ou seja aquilo que 

for, que tem que haver uma pessoa internamente que faça formação numa área qualquer, 

mais ligada à área comportamental, porque eu não me imaginava a fazer formação na área 

da mecânica, mas imagine que tem que haver uma pessoa direccionada para esta área, não 

vamos estar à espera de um novo plano de formação, não é?, para mediante este projecto a 

malta está a sentir esta necessidade, não! Mediante, também, uma análise crítica do 

projecto e das pessoas que estão …? a ele que necessidades de formação é que existem. O 

plano não se esgota, agora no dia 31 de Janeiro vou ter que enviar um plano de formação 

para França, ele não se esgota nesse dia, ele é mutável até ao dia 31 de Dezembro de 

2007…portanto, esta era uma das dúvidas. 

 

AB- Era uma das questões sim. Depois tinha outra que era, toda a formação que 

referiu quer para vendedores quer para os mecânicos, qual é que é a estrutura de 

formação? No fundo, quem é que dá a formação? São formadores internos 

eventuais, internos permanentes? 

 

RF/MM- Quem faz esta formação é o Instituto de Formação Automóvel, toda ela. Tudo que é 

produto, tudo o que é métier Renault é sempre o Instituto de Formação Automóvel. 

 

AB- Que tem os seus próprios formadores ou são pessoas da Renault que vão lá? 

 

RF/MM- Não, não, tem os seus próprios formadores. É uma estrutura de cerca de vinte 

pessoas… 

 

AB- Eu sei que eles dão formação não só para a Renault, mas também para outros… 

 

RF/MM- Sim, sim, também dão, se bem que estão cada vez mais a direccionar-se para 

…tiveram uma fase que era só Renault, entretanto, com a aliança Nissan expandiram e 

também continuam a fazer, porque não são uma empresa, fazem parte da …?, mas podem-

no fazer, mas são eles exclusivamente que recebem a fonte, os conhecimentos, a França 

conheceu os novos produtos, teve a formação que depois é desmultiplicada em Portugal ou 

seja onde for. Portanto, são formadores específicos, são empregados da Renault, são 

empregados da Renault porque o Instituto de Formação faz parte da Renault, eu ia então no 

exemplo, por comparação que não tem nada a ver, da empresa que faz a formação para a 
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Ford…não me estou a lembrar, não me consigo lembrar do nome da empresa, entretanto é 

capaz de me vir, a Ford recorre muito a eles, nós não. Toda a formação que é 

desmultiplicada, por imposição, do produto é desta forma, é o Instituto de Formação que dá 

esta formação, nós não recorremos ao exterior, aliás funcionamos como parceiros, eles não 

funcionam como fornecedores e nós como clientes, somos parceiros, há uma relação de 

parceria, nós tentamos fazer, também, com formadores externos, mas pronto já lá vamos. 

 

AB- Esses formadores são internos permanentes? 

 

RF/MM- A maior parte deles sim, se bem que a Renault através de …? já tem recorrido a, 

principalmente quando há projectos novos, projectos ao nível de mudanças significativas na 

organização, não estou a falar da formação técnica, nas vendas, nas peças, na reparação, 

eles têm os formadores permanentes, são empregados do Instituto de Formação, são 

pessoas que se dedicam exclusivamente, tal como eu me dedico exclusivamente a esta 

organização, eles também… 

 

AB- E a formação comportamental, por exemplo… 

 

RF/MM- Formação comportamental, eles recorrem habitualmente, têm pessoas lá, também, 

capazes de o fazer e que fazem, há situações em que recorrem a formadores externos, 

formadores pontuais que são contratados só para um projecto específico, etc..  

 

AB- Aqui qual é que é o papel dos recursos humanos? Qual é que é a estrutura e o 

papel? Qual é a ligação da formação com os recursos humanos? 

 

RF/MM- O nosso papel, nós costumamos dizer que somos acima de tudo consultores 

internos, os nossos clientes são os mais importantes de todos porque são as nossas 

hierarquias, os nossos colaboradores. No que diz respeito à formação além de sermos o 

parceiro que recebe, no fundo, a desmultiplicação da política, somos nós que a recebemos e 

que a desmultiplicamos, somos nós que funcionamos como baliza entre a Renault e as filiais, 

como em quase tudo o resto na formação também é assim, somos a ponte entre quem 

define a política e quem a põe em prática. No que diz respeito à formação técnica 

funcionamos como ponte, no que diz respeito estratégica funcionamos mais como 

consultores puros, o que é que eu quero dizer com isto? Por imposição de um projecto ou 

por identificação dessas necessidades, eu há pouco comecei por lhe dizer que nós não temos 

o hábito de recorrer a formação por catálogo, acho que em tantos anos de empresa, recorri 

numa ou outra situação pontual porque tinha mesmo que ser naquela altura e porque era 

precisamente aquilo, mas habitualmente nós organizamos projectos de formação, o que é 

que isto quer dizer? Quer dizer que se nós sentimos uma necessidade de, por exemplo, 

liderança, sentimos que a nossa fragilidade ao nível das chefias, seja directa…? a direcção, 

seja o que for, sentimos que há uma fragilidade ao nível da liderança e sentimos como? 

Porque nós somos uma direcção ou uma estrutura, não gosto de lhe chamar direcção, uma 

estrutura que está muito próxima dos nossos clientes, nós conhecemos bem as pessoas, nós 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\Apendice_4\ulsd060995_td_26_Renault.doc 12

partilhamos, acompanhamos as decisões de direcção, portanto, não é uma estrutura que 

está ali a processar salários e a desmultiplicar políticas, não, somos os conselheiros deles, no 

que diz respeito à gestão de recursos humanos, e nesta área também, nós acompanhamos 

muito a questão da evolução das pessoas, os directores apoiam-se muito em nós no que diz 

respeito a estas questões “precisamos evoluir esta pessoa, mas ela precisa de formação e 

especificamente da formação, o que é nós podemos fazer, o que não podemos fazer” e nós 

vamos recolhendo estas impressões ao longo dos nossos contactos diários e mais que muitos 

com eles, porque temos vários tipos de indicadores ao nível da qualidade, ao nível da gestão 

que nos fazem perceber “Ok, existe uma fragilidade ao nível da liderança” existe essa 

fragilidade, então, vamos definir um caderno de encargos, um caderno de encargos é 

definido com base naquilo que é o nosso objectivo, ou sejam o caderno de encargos tem 

sempre “nós estamos aqui e pretendemos chegar aqui, apresentem-nos propostas” de uma 

forma muito simples é isto, o que é que isto quer dizer? É feito um diagnóstico interno por 

nós e pelos formandos das fragilidades específicas “chefias na filial de Telheiras têm 

fragilidade ao nível de liderança”, mas o que é que quer dizer com isso? é ao nível da gestão 

de equipa? é ao nível da motivação? é ao nível da liderança pura? as pessoas não sabem ser 

líderes, não sabem levar a equipa, não sabem motivar, não sabem comunicar? Portanto, é 

feito este diagnóstico, com base nisso, de que há um primeiro diagnóstico, com base nisso é 

então definido o objectivo que pretendemos obter que é “muito bem, nós estamos aqui e 

pretendemos que as nossas hierarquias tenham estas competências” e esse caderno de 

encargos é, então, apresentado a especialistas do sector, na área da formação a três ou 

quatro ou cinco, consoante a envolvência do projecto a vários consultores, habitualmente 

empresas, em que o Instituto de Formação poderá ou não ser incluído, aí poderá funcionar 

como fornecedor, também, eles apresentam-nos uma proposta técnica e comercial, e quando 

eu digo técnica espero da parte deles que me apresentem possíveis soluções, 

nomeadamente, ao nível de um diagnóstico mais elaborado. Ou seja, quando faço um 

diagnóstico faço desta forma, especifiquem-se precisamente o que é que, quais é que são as 

necessidades. Na nossa organização, um à parte, há muito francesismos, as minhas 

hierarquias precisam de formação …?, fico verde quando me dizem isso, e o que é que isso 

quer dizer? É um bocadinho isso que eu vou depois a fundo ver com aqueles. 

 

AB- Desculpe, e pode acontecer, por exemplo, nessa definição, no tal caderno de 

encargos, será onde define quem é que vai dar a formação, pode acontecer…não? 

Quem é que vai, por exemplo, o que eu quero dizer é se vai entregar a consultor 

externo ou se, eventualmente, poderá, perante uma necessidade específica, poderá 

pedir ou ir buscar alguém cá de dentro, cá da casa para dar a formação? 

 

RF/MM- Não é nosso hábito. …Em pequenas situações, em pequenas acções de 

sensibilização, por exemplo, no que diz respeito às ferramentas de gestão administrativa de 

pessoal, todas as nossas hierarquias têm que dominar, minimamente, o princípio das faltas, 

o princípio das férias, as políticas de remuneração, que direitos é que as pessoas têm em 

termos de férias, em termos de faltas, faltas por isto, faltas por aquilo, em termos de gestão 

administrativa há um rol muito grande, coisas simples como trabalho suplementar todos eles 
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têm que ter esses conhecimentos. Se nós tivermos uma admissão de uma hierarquia nova 

eu não vou mandar aquela pessoa para o exterior ou contratar uma empresa para fazer 

formação …? que nós que definimos ou que já vem desmultiplicada, aí nós fazemos aquilo 

que chamamos habitualmente, pode ser tido em consideração como formação, mas nós 

habitualmente denominamos de acção de sensibilização, porque no fundo é estar a passar 

àquela hierarquia nova, e é só um exemplo, as nossas políticas são estas, damos todas as 

ferramentas possíveis e imaginárias, nós temos uma política de tudo está descrito, tudo está 

definido, não há espaço para grandes margens de manobra, não há espaço para dúvidas, 

uma hierarquia sabe perfeitamente quais são as suas atribuições até ao nível da gestão de 

recursos humanos, os princípios da gestão administrativa de recursos humanos são estes e 

aquilo que você tem de cumprir é isto, estamos cá para ajudá-lo. Isto nós denominamos de 

mais acção de sensibilização, foi só um exemplo, tal como os cotechs vão à formação e 

depois desmultiplicam on Job, nós não consideramos formação é um acompanhamento on 

Job, não classificamos isso como formação. 

 

AB- Então por exemplo, no balanço social não entra como formação? 

 

RF/MM- Não entra, exactamente. Esse tipo de situação não entra na… 

 

AB- Não é contabilizado como formação. 

 

RF/MM- Não é contabilizado, por isso se calhar se me perguntar “toda a gente tem 

formação?” eu não lhe posso dizer que sim porque não tenho provas, mas eu sei que tem. 

Ou seja, há esta desmultiplicação interna da formação. 

 

AB- Isso pode passar também pelo papel das chefias? 

 

RF/MM- Exactamente, era isso mesmo, era aí que eu ía chegar também, nomeadamente, ao 

nível do papel das chefias, porque ao nível técnico específico de um produto etc., não, mas 

há uma série de coisas que passa pelo acompanhamento. Posso dar-lhe um exemplo, tenho 

andado, como lhe comecei por dizer quando vínhamos para cima, a acompanhar os 

responsáveis de actividade a fazer a identificação das necessidades de formação, com base 

na definição de funções e na metodologia que temos de funcionar…agora perdi-me um 

bocadinho. 

 

AB- Estava-lhe a perguntar sobre o papel das chefias… 

 

RF/MM- Ah, exactamente. Quando nós fazemos a análise de competências a pessoas, “as 

competências que ele deve ter são estas, domina ou não domina, o que é que nós vamos 

fazer?”, posso-lhe dizer que muitas das situações se resolvem e não passam pela formação, 

passam por um acompanhamento da hierarquia, as pessoas não nasceram ensinadas, mas 

nem tudo passa pela formação. Era bom para os formadores que tudo passasse da 

formação, mas não passa pela formação. 
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AB- E às vezes, os próprios chefes é que pensam que as coisas passam por 

formação. 

 

RF/MM- Não passam por formação, aliás, uma das minhas grandes lutas, já estou a 

particularizar, mas já agora para também ficar com a minha visão, uma das minhas grandes 

lutas no que diz respeito à formação e principalmente no que diz respeito à formação 

comportamental, a formação comportamental não se esgota no último dia da formação, 

prolonga-se. Quando alguém vai a formação tem de haver um seguimento mais rígido, rígido 

não no sentido estrito da palavra, tem que haver um acompanhamento próximo da 

hierarquia, se a hierarquia disse “esta pessoa claramente tem dificuldades em comunicar, 

comunicar os objectivos à equipa”, está bem, então, vamos fazer formação, assertiva, seja o 

que for, activa, passiva, seja o que for, vamos fazer uma acção de formação, a pessoa vai 

fazer formação em comunicação, vai saber, aprender a definir objectivos, a comunicar, etc., 

mas se não houver um controlo por parte da hierarquia se aquela pessoa está a fazer como 

aprendeu, como deve ser, perde-se, o efeito da formação some-se no próprio dia em que a 

pessoa vem trabalhar porque “aqueles dois dias até foram divertidos, eu até aprendi, mas eu 

sempre fiz e vou continuar a fazer assim”. 

 

AB- E acha que há esse controlo ou os recursos humanos têm alguma forma de 

fazer esse controlo? Controlar, digamos que é uma supervisão, uma supervisão, o 

papel das chefias neste caso. 

 

RF/MM- As chefias são os principais responsáveis pela gestão dos recursos humanos da sua 

área métier. Compete-nos a nós ajudá-los a fazer isso, como? nós temos ferramentas, temos 

…? o seguimento da avaliação da formação, ou seja, habitualmente, quando as pessoas dão 

formação fazem aquilo que tradicionalmente, eu não gosto muito de chamar assim, mas 

aquilo que tradicionalmente se denomina de avaliação a quente, ali na hora faço avaliação do 

quê? do formador, da sala, das metodologias…?. Nós temos por princípio seis meses mais ou 

menos, dependendo do projecto, dependendo da acção de formação, especificidade ou não, 

temos por hábito fazer aquilo que se chama avaliação a frio, que eu não gosto muito de 

denominar assim, mas que nós fazemos a avaliação da… 

 

(virar cassetes) 

 

AB- Sim, sim. 

 

RF/MM- A avaliação da eficácia da formação é precisamente isso, ou seja, em termos 

processuais como é que isto funciona? A pessoa vem a formação, vai ficar no posto de 

trabalho, numa situação normal, seis meses depois a hierarquia e o colaborador faziam o 

balanço. Os objectivos da formação eram desenvolvimento de competências ao nível de 

aparafusar, desapertar um parafuso, de bater a chapa, estou a …? para ser mais fácil, “então 

aqui, foste à formação, aprendeste isto na formação mas continuas a fazer os mesmos erros, 
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o que é que se passou?”, mas isto em termos processuais, aquilo que eu quero dizer é que, e 

esta é a única forma que nós temos de controlar se é feita esse seguimento ou não, é óbvio, 

que há outra informais, mas esta é a única forma formal que nós temos. Até porque feliz ou 

infelizmente a certificação existe, temos que o fazer, ponto final, é a condição sine qua non, 

porque uma das coisas que o auditor todos os anos me pergunta, “ok, fez esta acção de 

formação, onde está a avaliação da eficácia de formação?”, ele não me pergunta pelo 

presentismo das pessoas, curiosamente os auditores não perguntam “então teve muito 

absentismo?” nunca ninguém me perguntou isto, mas todos eles me perguntam “então e a 

avaliação da eficácia da formação?” para mim avaliação da eficácia da formação é muito 

mais do que isso, é o tal acompanhamento que é necessário, para mim e para a organização, 

pela hierarquia porque não é seis meses depois da pessoa ter vindo da formação que se vai 

fazer um balanço e que se percebe que afinal, funciona das duas formas, funciona para bem 

e para mal, mas …? funciona para mal porque se aquilo que eles foram ouvir na formação 

não se adequa à nossa realidade foram perder tempo e nós não percebemos isso a tempo, 

portanto, ele vai continuar mais seis meses a fazer mal porque não aprendeu bem, também 

há este risco, ter a formação e não estar adequada às necessidades efectivas dele. Depois há 

outro ponto de vista que é, foi à formação, aprendeu, a formação foi boa, mas ele continua a 

fazer como fazia, não é seis meses depois que se tem de fazer este, isto é, no fundo, uma 

forma formal, de formalizar aquela avaliação da eficácia da formação. 

 

AB- Portanto, da avaliação, já falou, eu ia-lhe perguntar, portanto, já adiantou, há a 

avaliação da reacção e depois a da eficácia? 

 

RF/MM- Exactamente. No que diz respeito aos projectos específicos, eu apresento então o 

caderno de encargos às várias empresas, eu dou muito mais importância a uma proposta 

técnica do que propriamente à comercial, mas também não somos a Santa Casa da 

Misericórdia, por isso também, temos que ter em consideração isso, e eu espero que como 

especialista da formação esse consultor ou essa empresa de consultoria, na área da 

formação, me apresente propostas porque ele melhor do que eu sabem as ferramentas que 

devem utilizar, as metodologias que devem utilizar, ideias que quem está fora sabe sempre 

mais do que nós, para resolver, então, o meu problema, eu apresento-lhes um problema e 

quero uma solução, no fundo, de forma linear é isto, está aqui o problema, quero uma 

solução. Essa solução passa sempre por um diagnóstico que eles vão depois fazer no 

terreno, não é só com o meu diagnóstico é depois com o diagnóstico…e esse diagnóstico vai 

desde eu dar-lhes toda a informação que possam necessitar desde caracterização da 

população que vai estar na formação, caracterização dos nossos indicadores, os nossos 

objectivos, as nossa políticas, os nossos resultados, tudo aquilo que possa influenciar de 

qualquer forma a atitude do formador e depois passamos à acção de formação propriamente 

dita. Uma das coisas que eu exijo sempre a qualquer tipo de organização que me apresente 

uma proposta é que me apresente não só a proposta técnica e comercial, mas que me 

apresente uma proposta de formador. Eu não compro qualquer tipo de formação, nunca, a 

não ser de catálogo em que tenho de me sujeitar a isso, eu não compro qualquer tipo de 

formação sem primeiro ter estado frente a frente e ter avaliado o formador, posso-me 
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enganar, porque no processo de admissão é precisamente a mesma coisa, mas não se faz 

qualquer tipo de formação, principalmente, ao nível comportamental, aqui em Portugal, na 

REA grupo Portugal, sem que o formador tenha sido avaliado por nós, nunca. Posso-lhe dizer 

que já rejeitei excelentes propostas de formação em termos de projecto como um todo só 

por causa do formador, só por causa do formador. Porque, principalmente, e saberá isso tão 

bem como eu, de certeza absoluta, principalmente na área comportamental, mais do que o 

conteúdo é importante aquela pessoa que me está a dizer que temos de abrir a cabeça ao 

meio e meter aquilo lá dentro e começar a …?. Sem dúvida que o mais importante é a forma 

como é passada a mensagem, e quando eu digo forma não digo só em termos de 

metodologias, porque se o consultor disser que temos que utilizar o método X ou o método 

Y, o formador utiliza e ponto final. Mas mais do que isso é a pessoa que está ali credível ou 

não a passar a mensagem e para nós, mais importante que tudo que uma proposta 

comercial ou técnica, mas mais importante que a proposta comercial é sempre o formador. 

 

AB- Tenho aqui duas questões que gostava de lhe colocar rapidamente… 

 

RF/MM- Não esteja com pressa por mim, esteja à vontade. 

 

AB- É o seguinte, a primeira é em relação à estrutura dos recursos humanos, há um 

bocado perguntava-lhe como é que entra a formação nos recursos humanos, 

porque há empresas em que a formação pode não depender totalmente dos 

recursos humanos. Qual é que é a estrutura? O papel já me falou, mas a estrutura, 

nomeadamente os recursos. 

 

RF/MM- Então vamos lá à parte engraçada…A direcção de recursos humanos da REA grupo 

Portugal é constituída por três elementos, o director com quem falou… 

 

(entrevistada e entrevistadora falam ao mesmo tempo) 

 

RF/MM- …temos que tentar. Portanto, o Sr. José Eduardo …? que é o director de recursos 

humanos da REA grupo Portugal, cuja principal missão é a desmultiplicação das políticas, no 

que diz respeito à gestão de recursos humanos e apoiar a direcção na decisão nessa área e 

depois mais duas pessoas. Eu que sou a responsável pela área da formação e pela área de 

gestão administrativa de pessoal e depois mais um colega que é o Dr. Edgar Santos que é o 

responsável pela área de emprego e carreiras que vai desde a admissão das pessoas, 

portanto, recrutamento, selecção, acolhimento, gestão de carreiras, passa um bocadinho 

pelas entrevistas, portanto, tudo o que diga respeito mais à área de emprego e carreiras da 

pessoa na organização é ele. Como é que isso em termos práticos funciona? Sendo uma 

estrutura ou um órgão quase consultor, não somos nós que fazemos a formação, não somos 

nós que damos a formação, portanto, não somos nós que ministramos a formação, nós 

desmultiplicamos a política, participamos ao nível desta questão de definir estratégias 

internas, também ajudar os directores a definir as estratégias e a implementar. No fundo, 

sempre que nós desenvolvemos um projecto deste nível eu funciono como a coordenadora 
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da acção de formação, eu compro a acção, mas depois estou muito próxima do formador, 

acompanho o formador, porquê? Porque mais importante do que as pessoas terem horas de 

formação, as pessoas dizerem que foram à formação ou nós dizermos que fizemos formação 

é, realmente, fazer valer aquele investimento, e eu acho que, e a direcção partilha dessa 

ideologia, dessa ideia felizmente, é que mais importante do que isso é que o formador, 

realmente, faça desenvolver as competências das pessoas, depois como todo o 

acompanhamento que as pessoas possam precisar. Então para isso nós fazemos um 

acompanhamento muito próximo do formador e vamos-lhe dando todas as ajudas possíveis 

e imaginárias mesmo ao longo da formação, uma acção já pode estar a decorrer, há 

determinado tipo de dificuldade ou qualquer coisa, eu, no fundo, funciono como 

coordenadora da acção, que abre e fecha. Ou seja, eu pedi a proposta, eu comprei o serviço, 

agora quero o relatório e o que é que eu quero com isso? Quero que o formador no final me 

faça um relatório em que me apresenta a tal avaliação a quente, que eu gosto mais de 

chamar avaliação da acção de formação, os formandos avaliam o formador e as condições e 

tudo, o conteúdo, vai desde a avaliação dos próprios colegas em termos de pontualidade, 

etc., posso também lhe mandar todo esse procedimento, vai desde a avaliação dos próprios 

colegas em termos de pontualidade e presença e se participaram ou não, vai numa avaliação 

em termos de domínio das competências, domínio do tema pelo formador, atitude em sala, 

atitude perante os, até mesmo a assiduidade do formador, a avaliação das condições, se a 

sala era boa, se não era, das ferramentas, da metodologia, avalia toda a acção. No fundo é 

um bocadinho aquilo que, mesmo se nós formos a uma avaliação de catálogo uma …?, uma 

…?, seja o que for, nós chegamos ao final e fazemos uma avaliação daquela acção de 

formação, eu exijo isso e depois o formador tem de fazer um relatório, isso está implícito, 

mais do que isso, como sabe eles, também, têm de avaliar os formandos, portanto, mais do 

que isso, propostas, propostas de melhoria porque o formador apercebe-se, pode-se 

aperceber em sala, e a Drª. dá formação de certeza que já teve essa experiência, que aquela 

pessoa não desenvolve, mas não é por falta de formação, há ali outro tipo de lacunas, 

nomeadamente, ao nível da relação com a hierarquia, relação com os colegas, seja o que 

for, até mesmo a esse nível nós fazemos sempre questão que os formadores nos esclareçam 

sobre isso. No fundo, aquilo que eu tenho no final de uma acção de formação que seja eu a 

comprar directamente a comprar a um fornecedor, é o caderno pedagógico, desde o início 

até ao fecho da acção, com o relatório final, se tem feedback dos clientes ou não. 

 

AB- E todo este seu trabalho ou vosso trabalho da equipa que referiu é para 

quantas pessoas, no fundo, abrange… 

 

RF/MM- Cerca de quinhentas pessoas. 

 

AB- Que no fundo, são as seis filiais…só a Renaul Chelas tem duzentas pessoas, 

não é? tinha aqui apontado, duzentas e dezanove… 

 

RF/MM- Seis filiais sim…tinha aqui o organograma…portanto nós estamos aqui os três… 
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AB- Sei, sei, exactamente. Os quatro e as duas lá de cima do Porto. Agora uma 

última questão que queria colocar-lhe era mais a sua opinião como especialista na 

área, que é, como é que antevê, como é que perspectiva a formação do futuro? 

Quais é que são as tendências, na sua opinião? Acha que a formação vai passar por 

cursos, formação por catálogo, formação à medida, sei lá, por cursos de formação 

toda ela muito estruturada ou não, outras formas de formação, mais fracções de 

aprendizagem e desenvolvimento das pessoas, o e-learning, que não falámos?... 

 

RF/MM- Eu gostava de ter a expectativa de que todas essas formações se 

complementassem, ou seja, nós vamos para a escola, depois para a universidade, por aí fora 

e formamos, damos as bases. Depois aprende-se fazendo e depois há a formação 

profissional, toda a outra formação de jovens, etc., mas no que diz respeito à minha área 

específica desta área da formação eu gostava de ser optimista a ponto de dizer que tudo isto 

se vai complementar, o que é que eu quero dizer com isto? O ideal será que as empresas 

percebam que não temos de fazer formação porque o código de trabalho o diz, temos que 

fazer formação porque, efectivamente, a organização precisa de evoluir, e precisa de evoluir 

como? diariamente, porque as pessoas aprendem fazendo e depois, cada vez mais, eu 

acredito que tem que deixar de haver uma formação por catálogo. Não é que a formação por 

catálogo não seja boa, nós temos excelentes empresas no mercado a fazer formação por 

catálogo, acredito nela, nomeadamente, ao nível técnico, ao nível de informático, de línguas, 

coisas mais generalistas, não acredito nessa formação ao nível comportamental. Tanto é que 

nós continuamos a fazer a formação técnica com o Instituto de Formação porque são 

especialistas na nossa formação, produto Renault, tem mesmo de ser, tal como haverá 

especialistas na área de informática, etc., na área comportamental eu, cada vez, acredito e 

acredito cada vez mais que é esse, aliás nos últimos anos nós temos vindo a ver isso, se 

olharmos à nossa volta, há cinco anos atrás, não havia o número de empresas de formação 

deste género que há hoje, portanto, se há número de empresas há mercado para elas e é 

bom, sinceramente, dá-me prazer ver isso, que as empresas estão, cada vez mais, a 

recorrer a este tipo de formação, porquê? Porque é uma formação direccionada para 

aqueles. Porque é assim, podem-me dizer que uma empresa qualquer de formação …? sem 

dúvida, sobretudo em termos de catálogos de formação, tem excelentes formadores ao nível 

de técnicas de venda, mas as técnicas de venda no sector automóvel são diferentes das 

técnicas de venda do El Corte Inglés, de certeza que concorda comigo, tal como noutra área 

qualquer, e cada vez mais é importante direccionar a formação para aquilo que as pessoas 

precisam, efectivamente, não lhes estar a dar porque a teoria técnica de vendas, se calhar já 

tiveram na universidade ou já tiveram na escola, quer dizer não é fácil, não é o melhor 

exemplo, mas acho que me faço entender, a teoria já tiveram, agora ensinar-lhes a trabalhar 

com as nossas ferramentas, com as nossas metodologias é diferente. Posso-he dar um 

exemplo prático, a avaliação de desempenho, qualquer empresa de catálogo tem avaliação 

de desempenho, mas eu jamais, no que diz respeito à nossa entrevista, eu iria fazer alguém 

ir passar por uma formação dessas, porquê? Porque é muito específica, se calhar há um 

tronco comum, há, técnica de entrevista, saber definir objectivos, saber congratular quando 

a pessoa teve um bom desempenho ou sancionar quando a pessoa teve um desempenho 
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menos bom, isto é um tronco comum, é verdade, mas depois vamos aplicar isso na prática e 

para mim, mesmo a formação comportamental tem que ter uma componente prática, ou 

seja, mais do que ensinarmos às pessoas a teoria é isto, vamos tentar fazer com que as 

pessoas percebam que vantagens é que têm se, realmente, fizerem assim. Portanto, a minha 

perspectiva, o meu desejo é precisamente este, é que cada vez mais, as empresas, que 

parece-me que já estão a entrar nessa óptica, cada vez mais as empresas passem a fazer 

este tipo de formação, formação à medida, e cada vez menos a formação por catálogo. Há 

coisas em que é fácil, é exequível fazer-se por catálogo, há outras que, realmente, são muito 

específicas de cada uma das actividades e que é preciso, cada vez mais, só assim é que nós 

conseguimos ser competitivos. Porque até mesmo, quando falamos de uma empresa 

internacional que faz formação, e nós conhecemos alguns exemplos disso, …o exemplo da 

REA aquilo que faz em França faz aqui, mas há uma coisa que tem, necessariamente, de ter 

em atenção, só esta diferença para mim que é muito importante, que é a cultura, a cultura é 

muito importante, influencia muito a percepção das pessoas e até mesmo a importância 

relativa que dão às coisas e se um formador dá a formação em França como dá em Portugal, 

as coisas não vão funcionar, portanto, cada vez mais, nós temos de direccionar a formação 

para as reais necessidades do formando. 

 

AB- Muito bem. Ia só perguntar, portanto, os contextos ou as modalidades de 

formação, serão, então, a formação em sala, presencial, depois tem formação no 

posto de trabalho… 

 

RF/MM- Já temos formação e-learning também, esqueci-me desse pormenor. 

 

AB- E tem algumas actividades para além do que é, do que são cursos, 

propriamente já me referiu algumas acções, … 

 

RF/MM- É assim, temos as puras acções de formação e temos aquilo que chamamos de 

acção de sensibilização, tem mais a ver com pequenos projectos internos ou pequenas 

questões de políticas internas. 

 

AB- Exacto. E nessas tem algum esquema, por exemplo, de tutores de posto de 

trabalho? Digo porque os franceses falam muito nos tutores…talvez mais nas 

fábricas… 

 

RF/MM- Sim, aplica-se mais na indústria, sem dúvida. Pegando no exemplo que dei há pouco 

de gestão administrativa de recursos humanos, eu espero que o tutor daquela actividade 

seja a hierarquia da pessoa, que acompanha aquela chefia, no sentido de “ela já teve 

formação, já teve uma acção de sensibilização com os recursos humanos, mas eu agora 

preciso de acompanhar e preciso de verificar se, realmente, está a cumprir as normas, se 

está a gerir bem os seus recursos humanos nessa área”, portanto, denominar de tutor, não 

há… 
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AB- Sim, sim, mas na prática. 

 

RF/MM- Na prática a hierarquia não deixa de ser um tutor. 

 

AB- Muito bem Drª. Marta, não sei se há alguma questão que queira…  

 

RF/MM- Em relação ao e-learning já agora. Muito recentemente e com esta questão de 

especificar que cada mecânico tem de ter aquele tipo de competências, depois os Demi-

cotechs, os cotechs, os pintores, por aí fora, a Renault está também já a aderir à questão do 

e-learning, o e-learning interno, o que é que eu quero dizer com isto? Foi criado pela Renault 

ferramentas de formação dinâmica, através do computador, que permitem ao formando 

estabelecer o seu timing de aprendizagem, o seu ritmo de aprendizagem e que permite, 

também, balizar um pouco, depois também, a formação técnica, ou seja, qualquer mecânico, 

há um princípio que nós utilizamos muito, não só neste tipo de formação e eu esqueci-me de 

falar nisso, que é o caderno de pré formação, o e-learning funciona um bocadinho como pré 

formação, a pessoa quando vai à formação já sabe, minimamente, os princípios básicos 

daquilo que vai ouvir na formação, tal como quando eu organizo um projecto de formação, 

por exemplo, uma entrevista de desempenho, de avaliação de desempenho, 

antecipadamente eu tenho o cuidado de fazer um caderno de pré formação, o que é que é 

um caderno de pré formação? tem o conteúdo da formação, tem o B A BA, o horário, o 

grupo, o formador, etc., etc., porque é que aquela formação surgiu, mas mais do que isso 

tem, pode ser uma folha A4, um papel A4, um período de reflexão sobre aquela matéria, ou 

seja, o que é que eu peço aos formandos? Se vamos fazer uma formação em avaliação de 

desempenho que reflecte antecipadamente quais é que são as suas dificuldades, ao nível da 

definição de objectivos, ao nível da sanção, ao nível dos parabéns, há pessoas que têm 

dificuldades em saber dizer à pessoas “estiveste muito bem este ano” e eu quero que antes 

de irem para a formação reflictam um bocadinho sobre as suas próprias dificuldades, 

porquê? Porque assim, quando vão para a formação já vão com um click especial ali, quase 

quase a fazer click quando chegar àquela fase da formação… 

 

AB- Estão mais despertos. 

 

RF/MM- Exactamente, estão mais despertos para a aprendizagem. O e-learning neste 

momento está a funcionar um bocadinho como base, nós temos, habitualmente, um projecto 

em curso que é o PER 4, Plano de Excelência Renault fase 4, e tem alguns princípios ao nível 

de, os clientes têm expectativas e nós para respondermos temos de fazer determinadas 

coisas, e isto é mais numa óptica de satisfação do cliente, temos de atender o cliente em 

dois minutos, temos que atender o cliente desta forma ou daquela, etc., princípios básicos e 

isto nós denominamos essenciais da actividade de vendas e pós vendas. Todas as pessoas 

que têm um contacto directo com o cliente vão fazer essa formação, que é uma política da 

Renault, vão fazer essa formação comportamental e presencial no Instituto de Formação, o 

que é que a Renault fez antes? O e-learning é uma acção …? de cerca de hora e meia, duas 

horas que engloba os princípios básicos sobre cada um dos essenciais, como é que os vamos 
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conseguir obter, o que é que eu tenho de fazer, na minha função o que é que tenho de fazer 

para cumprir isso, porque depois na prática, na formação comportamental vai se treinar, já 

não se vai estar a aprender o B A BA, vai se treinar aquilo que no e-learning foi mencionado. 

O e-learning está a funcionar, para já, na Renault ainda um pouco como preparação. 

 

AB- Actualmente já há quem chame a isso o b-learning, o blended-learning. 

 

RF/MM- Exactamente, é um bocadinho isso. 

 

AB- Drª. Marta acho que está bem. Há algum aspecto que queira referir?  

 

RF/MM- Eu não me lembro de mais nada. 

 

AB- Já foi muitíssimo extensa, uma hora e meia aqui ou mais a conversar, de forma 

que acho que nesta fase está bem. Agradeço-lhe muito. 

 

RF/MM- Não tem que agradecer. Eu prometo que vou-lhe enviar a história e vou-lhe enviar 

também a nossa organização para mais claramente ficar com… 

 

(interrupção na gravação) 

 

AB- … políticas de estágios … 

RF/MM- Se precisar de informação mais específica eu peço depois ao Dr. Edgar… 

 

AB- Não, só queria saber… 

 

RF/MM- A nossa política de estágios funciona em duas vertentes, quadros e não quadros, por 

um lado temos acordos com algumas instituições, nomeadamente, o Cepra que é um 

instituto de formação específico na área de formação automóvel de jovens. Qual é a nossa 

participação? No final dos cursos de mecânico ou electromecânica, os jovens têm de fazer 

um estágio de cerca de um mês, um mês e meio e nós aí participamos como? recebemos os 

estagiários, mas recebemos já numa perspectiva de evolução, ou seja, funciona um 

bocadinho como primeira prova de fogo para vermos em termos comportamentais como é 

que a pessoa se comporta, se quer aprender, se está aqui só mesmo para cumprir o estágio, 

porque depois é uma fonte de recrutamento, é também, uma fonte de recrutamento, no que 

diz respeito aos não quadros, esta é uma forma, não quadros ao nível de mecânicos, bate-

chapas, pintores, etc.. Depois temos os estágios dos quadros, posso dizer que foi como eu 

comecei, jovens licenciados que pouco ou nada sabem fazer podem até, que era o meu caso, 

já tinha alguma experiência de trabalho, mas não especificamente nesta área, mas podia até 

ser, há um período de estágio que não se esgota naquele período que neste momento na 

nossa organização, aqui na REA grupo Portugal, é de um ano em que é definido um 

progresso desejado para o estagiário em que, no fundo, ele está a aprender a praticar aquilo 

que aprendeu na teoria. E depois a pessoa, só admitimos estagiários quando é um estágio 
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remunerado, a pessoa é considerada como se fosse uma pessoa da empresa, não tem o 

mesmo tipo de condições, mas é como tal, é considerada como tal e é uma pessoa que se 

pretende que venha …? na organização. Ou seja, eu vim para aqui não dominava a área de 

recursos humanos, estive a aprender e depois assumi uma função, mas a minha 

aprendizagem não se esgota aí, há ali um período extensivo de política de estágio. E é mais 

ou menos isto que a Renault faz, mesmo a Renault Portugal também e isto mais ao nível dos 

quadros, eles ao nível dos quadros, …? por outros com metodologias e processos diferentes, 

mas no fundo, a política de estágios que existe funciona, como fonte de recrutamento e 

formação para jovens quadros. 

 

AB- Foi clara, obrigada. 
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3. Relatório da entrevista 

Esta entrevista revestiu-se de todo o interesse porquanto possibilitou a recolha de conteúdos 

com uma vasta abrangência em matéria de políticas e estratégias de formação e 

desenvolvimento numa empresa do sector do comércio automóvel. 

Trata-se de uma empresa que possuindo o comércio e a após venda de automóveis, os 

destinatários da formação são, por um lado, os mecânicos aqui designados Demi-cotech 

(mecânicos com formação técnica que realizam diagnósticos) e Cotech ou MQR (Mecânico 

Qualificado Renault - electromecânicos especializados que têm formação específica no 

produto e no métier) e, por outro lado, os comerciais com a formação em produto e em 

vendas. 

A formação técnica para a após venda é definida previamente pela própria Renault; em 

Portugal, a Renault Portugal que é a empresa construtora, que detém as duas fábricas, em 

Cacia e Setúbal. É o caso dos mecânicos que em qualquer parte da Europa têm que ter o 

mesmo nível de conhecimentos e agir de acordo com os mesmos procedimentos. A formação 

encontra-se, assim, alinhada com a estratégia de empresa e com a própria organização do 

trabalho e que no dia a dia, condicionará a organização do trabalho ao nível da após venda. 

A formação de novos produtos é obrigatória para os mecânicos especializados e que depois 

fazem a “desmultiplicação” da formação, no posto de trabalho. Tem como função, transmitir 

os novos conhecimentos que adquire por via das acções de formação que frequenta, aos 

outros mecânicos. 

A empresa não tem propriamente uma estrutura de formação, para além da responsável que 

coordena e dinamiza. A empresa tem como associado o Instituto de Formação Automóvel 

(IFA) que garante a maior parte da formação realizada. Outra formação é realizada com 

recurso a fornecedores de formação, principalmente, na área comportamental. Este tipo de 

formação não tem indicações da casa mãe ou de outras empresas Renault, sendo organizada 

e gerida pela área de RH/ Formação.  

Para a formação estratégica, a área de RH, funciona como consultor interno. É neste papel 

que no contacto diário com os gestores das equipas, se definem as necessidades de 

progressão das pessoas, que pode passar ou não por formação. A definição para a formação 

comportamental começa com um diagnóstico, numa primeira fase elaborado pela própria 

área de RH e, numa segunda fase, o diagnóstico prossegue já com os consultores externos a 

quem tenha sido concedida a formação. 

Do conteúdo da entrevista é possível identificar um conjunto de problemas - chave e pistas 

de investigação, alguns dos quais ainda não tinham surgido, com outras entrevistas.  
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4. Identificação e definição de problemas e variáveis relevantes 

Com base nas respostas e opiniões do entrevistado, obtivemos um conjunto de pistas e de 

questões -chave a serem tratadas: 

- A formação está alinhada com os objectivos estratégicos da empresa e assim ela é definida 

também, em função da produção; 

- Para além da identificação de necessidades de formação, realizada anualmente, a empresa 

recorre a vários tipos de diagnósticos para a formação, que não ocorrem apenas 

pontualmente; 

- Apesar de existir um plano anual de formação, existe uma flexibilidade necessária de modo 

a realizar outras acções que não tivessem sido previstas; 

- Parte da formação técnica é gerida pelas próprias chefias e a empresa espera que depois 

da participação em uma acção exista um acompanhamento pela chefia; 

- A empresa considera que uma parte dos problemas não se resolve com a formação e não 

se esgota com a realização da acção; 

- A avaliação da eficácia da formação ocorre 6 meses após a acção, entre a chefia e o próprio 

trabalhador; 

- A formação comportamental assegurada por fornecedores de formação requer uma 

avaliação prévia do formador, por parte da empresa; 

- Trabalhos de preparação para a formação: O e-learning é utilizado como introdução à 

formação para que depois a formação presencial sirva para praticar e não se perca tempo 

com conceitos teóricos. Da mesma maneira, existe um “caderno pré-formação” em que o 

participante deve efectuar uma reflexão prévia à formação, por escrito, que tem como 

objectivo despertar o indivíduo para a formação; 

- A empresa possui uma política de estágios que pressupõe que o estágio tem que ser 

interessante para a empresa e para o estagiário. 

Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados pela DRH, eles incluem:  

- As várias modalidades de formação devem complementar-se: em sala e posto de trabalho, 

o e-learning anteceder a formação em sala; 

- A formação não deve passar por formação por catálogo a nível comportamental, a não ser 

a nível técnico (Informática, Línguas e outras). Cada vez mais, a formação tem que ser a 

medida; 
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5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 1h50 minutos, a entrevista à responsável de formação da Renault Europa 

Automóvel, decorreu com toda a abertura, numa base de confiança. Depois de um contacto 

telefónico solicitando a colaboração, directamente para o DRH, foi, de imediato, garantida a 

participação no estudo. O passo seguinte foi o envio de um e-mail contendo a explicitação 

dos objectivos e conteúdos/ tópicos para a entrevista.  

Posteriormente, formos contactados pela responsável de formação que se disponibilizou para 

agendar a entrevista. Foi inicialmente proposta uma data por parte da empresa, mas, por 

indisponibilidade da nossa parte, foi depois marcada para 2 semanas mais tarde. A 

entrevista realizou-se nas instalações da própria empresa, em Lisboa.  

A entrevista começou por um reforço aos objectivos e baseou-se nas questões previamente 

enviadas e com base na informação acerca da estrutura da empresa.  

A primeira parte da entrevista não foi gravada e referiu-se à estrutura e organização da 

empresa em Portugal e um pouco da sua história e cultura. A gravação iniciou-se quando se 

começou a conversa sobre a formação.  

Antes da entrevista e aquando da pesquisa e mesmo no site institucional, apenas se 

encontraram breves e gerais referências acerca das questões relacionadas com a política de 

recursos Humanos em geral e de formação em particular. 

Pelo facto de a entrevistada ter explicado amplamente todas as questões e conceitos e tendo 

recorrido a esquemas, as questões colocadas foram limitadas. Alguma informação sobre a 

empresa foi obtida na Internet, quer no site institucional, quer através da consulta de outros 

estudos anteriormente publicados, já referidos. 

Obtida a permissão para gravar a entrevista e usar os dados em contexto académico, 

tentou-se colocar o mínimo de perguntas possível, intervir de forma aberta, e que não 

houvesse uma implicação no conteúdo.  

Muito disponível para colaborar, a RF facultou-nos um conjunto de informação sobre a 

empresa e sobre a política e práticas de RH, tendo-se disponibilizado ainda para outros 

dados que fossem necessários. 

A transcrição da entrevista e a elaboração do relatório, foram realizados no próprio dia e dias 

seguintes ao da entrevista e, posteriormente enviados à RF para validar os dados.  

 


