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Leroy Merlin 

 

Nº Trabalhadores:  650 

Natureza: Multinacional/ Privada (518ª Empresa1) 

Sector: Comércio e Distribuição 

Actividade: Comércio a retalho de materiais de bricolage e similares 

DRH: Dra Ana Almeida 

Entrevista: 27/12/06  das 11h25 às 12h05 

__________________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

 

A Leroy Merlin, multinacional francesa, é líder europeu na distribuição e venda de produtos 

para Bricolage, Construção, Decoração e Jardinagem. Conta já com quatros lojas em 

funcionamento (Gondomar, Sintra, Almada e Albufeira) e prepara actualmente a abertura 

das suas próximas lojas em Portugal. O conceito é o de um centro comercial inovador e 

original, que inclui uma grande escolha de produtos, a bons preços e com um atendimento 

personalizado. As duas lojas mais pequenas possuem cerca de 120 pessoas cada uma e as 

maiores, cerca de 175 pessoas, cada uma. A sede tem cerca de 30 pessoas. 

 

De acordo com informação do site e quanto à política de recursos humanos, é de uma 

“partilha extremamente dinâmica favorece uma mentalidade construtiva e de trabalho em 

equipa, que tem sido progressivamente alargada ao resto do grupo Leroy Merlin”: 

Partilha do saber: privilegiar a informação e a formação dos colaboradores que lhes 

permitem evoluir pessoal e profissionalmente; 

Partilha do poder: traduz-se na responsabilização, autonomia e no convite a expressar-se em 

relação ao futuro ambicionado pela empresa; 

Partilha do ter: a Leroy Merlin acredita no trabalho em equipa e privilegia as vitórias 

colectivas. Os colaboradores têm participação nos resultados da sua loja e da sua empresa. 

Além disso, em França, Espanha e Polónia, têm a possibilidade de se tornarem accionistas da 

Leroy Merlin.  

 

                                                 
1 In Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas.  
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2. Perguntas e respostas 

AB- Em primeiro lugar, eu começava por lhe perguntar: para os vários grupos 

funcionais da empresa, quais é que são as actividades de formação? Por formação 

entenda-se, não apenas cursos... depende do entendimento que a empresa tiver, 

mas todas as práticas que levam à aprendizagem e ao desenvolvimento das 

pessoas.  Mas antes disso, já agora, pedia-lhe que explicasse um pouco o grupo, 

uma vez que é a Directora de RH da Leroy Merlin. Quantos empregados são? 

 

DRH/AA- Quer conhecer a história da Leroy Merlin ou quer só saber como é que é em 

Portugal a estrutura? 

 

AB- É mais isso. A história está no site. 

 

DRH/AA- A Leroy Merlin é uma empresa francesa que pertence a um grupo que se chama 

Grupo ADEO que detém várias empresas na área da bricolage. Em Portugal há duas 

empresas que pertencem a esse grupo: uma é a empresa Leroy Merlin e a outra é a empresa 

AKI. Portanto, somos duas empresas que pertencemos ao mesmo grupo, completamente 

distintas e separadas, apesar de estarmos juntas. Em termos de trabalhadores, a Leroy 

Merlin tem hoje 650 trabalhadores. Temos uma sede com uma estrutura muito pequena para 

podermos descentralizar nas lojas; portanto, temos quatro lojas em Portugal, com duas mais 

pequenas, com 120 pessoas, e duas maiores, com 175 pessoas cada uma. Depois temos a 

sede com 33 pessoas, mais ou menos. 

 

AB – Para os vários grupos funcionais quais é que são as práticas de formação? 

 

DRH/AA- Nós investimos muito em formação, muitíssimo. Portanto, temos basicamente duas 

práticas. O nosso negócio são lojas, portanto, temos basicamente duas orientações: temos 

formação para lojas já abertas, que são as que estão abertas ao público, e formação 

específica para essas pessoas que lá estão a trabalhar e depois temos formação para lojas 

em abertura. Imagine, vamos abrir uma loja daqui a um ano, vamos ter uma formação 

específica para essa loja. E são formações diferentes. Então, o grande investimento da 

empresa é para formação em lojas que vão abrir. Então 100% das pessoas têm formação. 

Extremamente complexa esta logística porque, não são 170 pessoas que entram todas ao 

mesmo tempo, são pessoas que vão entrando, e portanto é uma formação difícil de gerir, 

mas toda a gente tem formação.  

Dentro da formação para todas as pessoas há duas componentes: há uma componente 

teórica e há uma componente prática. A componente teórica tem a ver com formação que é 

dada pela empresa em sala, para todas as pessoas, para 100% dos colaboradores, e 

formação que é dada na sua maioria por formação interna, por colaboradores internos, 

apesar de recorrermos também a formação externa, no caso da formação estilo atendimento 
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ao cliente, muito voltada para o que é o atendimento. Essa é a formação teórica que é feita 

para 100% das pessoas. 

À parte disso, toda a gente passa por uma formação prática, toda, desde o operador de 

recepção da empresa ao vendedor, chefe de sector, etc. O que é que difere? Difere o tempo, 

ok. Então, temos por exemplo formações práticas que vão de um mês e meio ou um mês até 

formações que vão a seis ou nove meses. Como é que se estrutura? As pessoas entram, 

vão-se organizando em grupos e vão tendo essa formação teórica que tem muito a ver com 

cultura de empresa, faz-se a apresentação da empresa, como é que nós funcionamos, quem 

somos, a que grupo pertencemos, etc, e não sei se interessa entrar no detalhe dos cursos, 

penso que agora se calhar não. E depois temos, além dessa formação mais de cultura da 

empresa e de quem somos, temos a tal formação mais técnica; as técnicas de atendimento 

ao cliente, as técnicas de venda, tudo o que seja ligado ao atendimento ao cliente, que para 

nós é fundamental. Então, depois desta uma semana e meia - mais ou menos, em sala - a 

duas semanas, higiene e segurança… pomos as pessoas no terreno. Agora depende da 

função, dos grupos, não é? Se são vendedores, vão trabalhar para uma loja já aberta com 

outros vendedores, se é uma pessoa de recursos humanos, vai trabalhar como assistente de 

recursos humanos numa outra loja, é sempre assim. Portanto, colocamos as pessoas, 

durante os tais meses que difere entre, como lhe disse, um mês para um operador de 

recepção, se calhar dois meses a dois meses e meio para um assistente de recursos 

humanos até seis meses a nove meses para um chefe de sector.  

 

Portanto formação prática, essa formação prática é estar no dia a dia, primeiro a 

acompanhar uma pessoa com essa mesma função, e depois começamos a dar já, para 

quadros, digamos, algumas responsabilidades inerentes à função que a pessoa tem. E isto 

são as tais formações para uma loja que vai abrir. Portanto, nós fazemos um count-down, e 

se a loja abre em Dezembro de 2008, porque é com muita antecipação, temos que começar 

a trabalhar, pois se uma loja demora três meses a encher, sabe como é, não é? Vem de uma 

área parecida com esta. Três meses a encher é o tempo mais ou menos que demora uma 

loja Leroy Merlin, portanto significa que em Setembro as pessoas têm que estar no terreno. 

Então andamos de Setembro para trás e contabilizamos esse timing de formação. Portanto, a 

formação é muito forte, muito intensa; eu não sei quantas horas são de formação, mas sei 

que temos muitas centenas de horas de formação para qualquer uma das funções.  

 

Depois, existe a formação para a loja que já está aberta, ou seja, hoje vai ali à loja de 

Almada, loja já que está aberta, que formação é que fazemos? Então aí utilizamos um pouco 

o sistema normal, fazemos um levantamento de necessidade de formação, portanto um 

responsável de formação junto do director de loja, de cada uma das chefias, que neste caso 

se chamam chefe de sector, e faz-se um pouco um levantamento. Tendo em conta que a 

empresa tem prioridades de atendimento, e portanto aí vai sempre, mesmo que eles digam 

que não precisam, vai focalizar em algumas áreas de formação que achamos importantes, ou 

que temos que reforçar, como o atendimento ou como a higiene e segurança, e depois há 

outras formações que vão surgindo naturalmente para, pedidas pelas chefias. Nas lojas que 

já estão abertas, há algumas funções que são privilegiadas na formação em detrimento de 
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outras, o que significa que há algumas pessoas, nas lojas que já estão abertas, que têm um 

mínimo de formações por ano para fazer, é quase que obrigatório fazê-las. Então, algumas, 

estilo vendedores, função vendedor, têm que fazer, mínimo duas funções, nós internamente 

chamamos ofício, não sei como é que hei-de dizer, ligadas ao trabalho deles… obviamente, 

voltando a falar muito sobre o atendimento, técnicas de venda, etc, duas formações por ano, 

mais a formação produto, que é saber, conhecer bem os produtos que vendem na secção 

deles, que são três formações por ano, portanto, impomos mínimos de formação para cada 

um dos sectores. As chefias da loja, têm que também, propomos que façam duas formações 

por ano, que depois, juntamente com o director, nós, enfim o departamento de formação 

pode propor algumas formações, mas eles também podem solicitar. Depois, há algumas 

pessoas na loja que realmente, depois da loja abrir e depois do grande boom da formação, 

não têm assim tanta formação, pessoas como um operador de recepção de mercadorias ou 

as contabilidades, as administrativas de contabilidade são funções mais difíceis depois de 

estar sistematicamente a dar formação, portanto depois da loja estar aberta incidimos na 

formação realmente das pessoas que têm, as caixas, as vendas e …(?) e direcção. 

 

AB – Em relação ao que disse, gostava, Ana, que detalhasse alguns aspectos, 

nomeadamente em relação à formação das aberturas de loja, como é que… existe 

uma equipa de formadores internos que pertence à sua direcção de recursos 

humanos ou, os formadores que tem são internos eventuais, ou são internos 

permanentes? É a minha questão. 

 

DRH/AA- Não, os formadores são formadores internos, não pertencem à minha equipa 

porque nós achámos que as pessoas que têm que dar formação às equipas de venda têm 

que ser pessoas que percebam e que entendam do negócio. Portanto, são pessoas do 

terreno, que além da função deles, chefe de sector ou chefe de caixas ou chefe de qualquer 

coisa na loja, também são formadores, portanto é um formador eventual. 

 

AB- E em relação à formação prática, depois, no terreno, quando as pessoas vão 

para a loja, referiu vários exemplos, existe algum programa detalhado ou a pessoa 

entra e vai, digamos, estagiar com um colega que já cá está, um colega mais 

antigo? Existe algum plano? 

 

DRH/AA- Há, temos um plano. Só há um responsável de formação interno em toda a 

empresa, que não trabalha nas lojas, que é uma pessoa que trabalha comigo, esse é um 

responsável de formação da sede, apesar de ter vindo da loja. Então, ele tem planos de 

formação adaptados para cada uma das pessoas. O que significa que, se hoje entrar um 

operador de caixa, existe um plano do que é que essa pessoa deve fazer, quase a cada 

minuto que entra; isto para os primeiros dias. A partir de um determinado momento em que 

se passa a mais autonomia, a pessoa aí tem sempre um tutor, portanto nós designamos 

sempre um tutor para cada uma das funções, que pode ser, que pode ser, não, que é 

alguém da loja. Há uma pessoa na loja onde as pessoas vão estagiar que é um tutor e há a 

chefia das pessoas da loja que vai abrir que também tem que acompanhar a pessoa, mas há 
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sempre um tutor e há sempre um plano de formação estipulado sobre o que a pessoa vai 

fazer. Depois passa-se a uma parte mais prática, em que ao fim de um determinado tempo, 

a pessoa já está mais autónoma e aí já começa, digamos, a estagiar mesmo e a fazer o 

trabalho, digamos, que se espera que se faça nessa função. 

 

AB- Então, pessoas dedicadas à formação, qual é que é estrutura, quer a nível 

central, quer a nível… 

 

DRH/AA- Só tenho uma pessoa. 

 

AB- E em termos de loja, já referiu que os inputs, digamos, podem vir a partir das 

chefias ou há alguém assim mais dedicado, numa loja que pode ter quase duzentas 

pessoas? 

 

DRH/AA- Não. 

 

AB- Não há, portanto… 

 

DRH/AA- Temos um responsável de formação para toda a empresa e depois… sim, é isso. 

 

AB- Exacto, e como referiu, no caso da formação contínua, é ele que se desloca às 

lojas e que vai falar com, vai, no fundo, avaliar as necessidades. 

 

DRH/AA- Exactamente, exacto. Temos uma estrutura muito reduzida, eu sei que pode 

parecer estranho para uma empresa de setecentas pessoas, mas temos uma forma de 

trabalhar muito reduzida que é… e para já, que funciona porque, obviamente, os directores 

de loja também são as pessoas que têm a responsabilidade de desenvolver; a pessoa que 

trabalha comigo tem que fazer o levantamento, tem que incentivar, tem que ajudar a que as 

coisas se façam, mas depois, como sabe, cada loja tem que andar por si, tem autonomia 

para isso. As nossas lojas são altamente descentralizadas e têm muita autonomia, o que 

significa que ninguém hoje está dependente da sede para fazer o curso a ou b. O que a 

pessoa faz, o que o responsável de formação faz é incentivar e motivar e pressionar, 

digamos, para que as coisas se façam, mas depois eles têm que ir por si, sozinhos. 

 

AB- Muito bem. Eu li, por acaso, ontem andei à procura, pensei que tinha sido no 

site, mas depois fui confirmar e não foi no site, não sei onde é que eu li isso, mas 

que, em relação também à política de recursos humanos, que a Leroy Merlin tem, 

eu li que é uma empresa de partilha extremamente dinâmica, favorece uma 

mentalidade construtiva e que trabalha em equipa e depois fala na partilha do 

saber, a partilha do poder e a partilhar do ter. Aqui na partilha do saber… 

 

DRH/AA- Acho que está na Internet. 
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AB- Eu li isto algures, mas já foi há mais tempo, por lapso, não pus a referência e 

agora tenho que ir ver de onde é que tirei isto. 

 

DRH/AA- Deve estar na Internet. 

 

AB- De qualquer forma, relativamente à partilha do saber, refere-se a “privilegiar a 

informação e a formação dos colaboradores, que permita evoluir pessoal e 

profissionalmente”. É interessante, esta frase. 

 

DRH/AA- Sim, sim. Essa é uma das… essas três partilhas têm a ver, uma com a parte toda 

de informação e de formação que nós temos que desenvolver nos nossos colaboradores, a 

outra partilha é a partilha que lhe falava também da autonomia, da responsabilização de 

cada um dos nossos colaboradores, e a do ter é partilhar o dinheiro, que a empresa ganha, 

na empresa pelos seus colaboradores. Portanto, são três partilhas que são, enfim, a base da 

cultura da empresa. 

 

AB- Muito bem. Agora outras questões: a empresa recorre a formação financiada, a 

fundos comunitários para realização de formação? 

 

DRH/AA- Nunca, nunca nos candidatámos até este ano, em que decidimos nos candidatar ao 

Prime. Então temos duas candidaturas, porque como pode imaginar, com tudo aquilo que eu 

lhe disse de formação, gasta-se muito dinheiro, e realmente este ano candidatámo-nos a 

dois, temos dois dossiers, por nós temos duas empresas. É uma questão fiscal, que não 

interessa, mas só em Portugal há duas empresas, uma já foi aprovada, a outra está em 

análise, mas foi a primeira vez que decidimos candidatarmo-nos. 

 

AB- Portanto, uma candidatura especificamente do Prime no programa… 

 

DRH/AA- Só para formação, só formação. 

 

AB- … que eles chamam Desenvolvimento de Recursos Humanos, ou Formação 

Profissional. 

 

DRH/AA- Formação Profissional, é, o Prime é só Formação Profissional. 

 

AB- Exacto, exacto, muito bem. Uma questão que eu coloco sempre, que tenho 

curiosidade, sinceramente, é: quando preenche, ao fim do ano, o balanço social da 

empresa, naquela área que é a formação profissional que os colaboradores tiveram, 

o que é que conta? Conta apenas aí, contabiliza apenas os cursos de formação em 

sala? 

 

DRH/AA- É uma boa questão, essa que está a pôr. 
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AB- Ou como é que faz, porque, na verdade, pelo que referiu, dentro do que é a 

formação prática, não é?, há muitas horas que têm colaboradores que são os 

profissionais que perdem tempo, digamos, a ensinar os mais novos. 

 

DRH/AA- Sim, porque a pessoa às vezes não está, nesta formação prática, a pessoa não está 

activa. Eu às vezes tenho um assistente de recursos humanos durante dois meses, uma 

parte na loja e outra parte com outro assistente, e não está a produzir, está com outra 

pessoa a aprender. Contabilizo, contabilizo toda a formação. 

 

AB- Também as horas de formação prática? 

 

DRH/AA- Sim, sim, contabilizo. Contabilizo porque realmente é formação. Achei piada à sua 

pergunta porque foi uma dúvida que eu própria tive sobre a contagem ou não, mas acho que 

é um investimento demasiado forte e que realmente é uma aprendizagem que a pessoa está 

a fazer. Não está em sala a ouvir informação, mas todos sabemos que essa não é a melhor 

de se aprender.  

 

AB- E tem alguma forma, algum registo, por exemplo, dessa formação prática no 

posto de trabalho? Se as pessoas assinam, se há um plano? 

 

DRH/AA- Temos, temos. Temos o controlo de todas as pessoas que entram e de toda a 

formação que faz. E como lhe disse, os grandes números de formação são quando uma loja 

vai abrir. O que significa que aí, o responsável de formação tem um acompanhamento quase 

a 100% da formação nessa loja, portanto super-contabilizado todas as pessoas que entram. 

 

AB- Muito bem. Ana, ainda uma pergunta que era mais a sua opinião pessoal, como 

especialista. Como é que perspectiva a formação no futuro? Em termos gerais, não 

estou a falar aqui na empresa, mas como profissional da área, como é que acha 

que, sei lá, daqui a vinte anos, quais é que serão as tendências da formação? Fazer 

cursos em sala, através de outras modalidades, que recursos, que meios? 

 

DRH/AA- Eu não sou especialista de formação, francamente… estou na área de recursos 

humanos mas não sou especialista de formação. Eu confesso que o que encontrei na Leroy 

Merlin me parece um bom caminho. Não sei como vai ser daqui a vinte anos, francamente, 

mas penso que é o bom caminho. Eu não sou apologista de ter pessoas em sala n tempo, 

porque acho que todos nós sabemos que não é a melhor forma de aprender, sabemos que 

ao fim de, não sei exactamente quantos minutos são, a nossa atenção se dispersa. Então eu 

acho que, realmente, a melhor forma de nós aprendermos é a fazer, e é uma formação 

prática. Então estou certa que o futuro da formação tem que ser uma formação muito 

voltada para, sabe, eu não acredito muito naqueles cursos de formação em que metem as 

pessoas todas numa sala, cada um duma empresa, e vão lá ouvir falar sobre não sei o quê. 

Acho que é muito pouco efectivo, chega-se do curso, arruma-se o dossier que nos deram lá e 

já está. Ou seja, acho que temos que fazer, temos que aprender, temos que experimentar e 
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isso… E isso, acho que, francamente a Leroy, eu venho de outra multinacional, mas acho que 

nisso a Leroy Merlin é bastante, é bastante produtiva na sua formação. Obviamente eu 

penso que temos que melhorar, por vezes, no que é às vezes o acompanhamento, que às 

vezes é um pouco difícil, é verdade. Mas acho que, mesmo assim, fizemos em Portugal um 

trabalho excelente, comparando com, com o que fazia inicialmente a Espanha, onde 

inicialmente começámos a aprender, não é?, foi a nossa empresa de referência. E isto da 

formação prática, obviamente é muito interessante, mas também tem os seus “senões”, não 

é? Que é deixar uma pessoa em formação durante nove meses numa loja, portanto é 

extremamente, há que ter extremamente cuidado, para que a pessoa depois não fique 

sozinha, não entre em desmotivação, e portanto aí a nossa preocupação é dar uma 

responsabilidade. Depois daquela fase inicial, em que pessoa esteve um pouco a ver como é 

que as coisas funcionam, como é que é, dar uma responsabilidade efectiva à pessoa, para 

que ela possa dar contas do que é que faz, durante essa formação. Penso que passa um 

pouco por aí, realmente. 

 

AB- Uma última questão, relacionada ainda também com o que está a dizer, é a 

questão de, como disse, que é muito difícil o acompanhamento e, no fundo, a 

avaliação, não é? Que tipo de práticas de avaliação, ou seja, como é que mede se 

realmente a formação dada foi, como é que aquilo se repercute ou não se repercute 

depois no posto de trabalho? 

 

DRH/AA- Eu acho que, para este tipo de formação, é quando a pessoa está no exercício das 

suas funções é que se pode ver. Acho que há formações que se pode avaliar, ou seja, se eu 

vou aprender informática, se antes eu não sei fazer Excel e depois da formação me puserem 

um computador à frente e me avaliarem, pode –se saber, não é?, ou um curso de línguas. 

Agora, quando estamos a falar de um determinado tipo de formação, há formas de avaliar, 

nós temos formas de avaliar o atendimento com o mistery shopping. Teve n investimento em 

formação em atendimento, depois faz-se um mistery shopping e vê-se como é que funciona, 

mas como sabe, é muito difícil fazer uma avaliação pós formação; nove meses de formação, 

agora vou-te avaliar.  

Nós fazemos avaliação, fazemos testes de avaliação, basicamente para não-quadros, a 

formação, testes de avaliação em que avaliamos os conhecimentos que a pessoa obteve: o 

que é uma nota de venda, o que é um código quarenta e oito, o que é um código não sei 

quê… Isso aí a pessoa sabe ou não sabe, mas depois é muito na função, a pessoa pode saber 

ali, porque teve numa formação e sabe responder ao teste mas depois o dia-a-dia é que nos 

diz se a pessoa, se avaliação é positiva ou não. 

 

AB- Ana, não sei se há algum outro aspecto que ache interessante referir sobre 

formação ou sobre… formação, nem gosto de chamar formação porque na verdade 

trata-se mais, e é disso que eu estou à procura, é um pouco identificar o que está 

nas empresas, o que há nas empresas para além dos cursinhos de formação em 

sala, que às vezes não levam a lado nenhum, enfim, como sabemos, mas outras 

práticas, às vezes até de aprendizagem informal. Sei lá, que meios é que a empresa 
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disponibiliza, nem que seja através de revistas ou duma sala com Internet para as 

pessoas aprenderem, não sei… O que é que a empresa faz também para estimular a 

auto-aprendizagem ou auto-formação. 

 

DRH/AA- Nós estamos agora, implementámos algo no final deste ano, que me parece 

interessante, que não tínhamos, que é um computador só para a formação em cada loja. 

Então, isso é para quê? Para realmente promover a auto-formação. Então temos hoje dois 

ou, alguns programas de formação em que cada vendedor – dirigido a vendedores – se pode 

auto-formar e penso que, falando um pouco sobre o futuro da formação, também passa 

muito por aí, por essa auto-formação. Portanto hoje, por exemplo, um vendedor entra numa 

loja que já está aberta, como sabe, a dificuldade é enorme de formar esse tipo de pessoas, 

mas fazemos esse esforço de formar, e com esse computador que existe em cada loja, há 

formação perto do seu próprio, relacionada com a sua própria função, quer formação de 

produto, que existem em cd-rom’s, em que o vendedor se pode auto-formar, sendo tutorado 

pela assistente de recursos humanos e pelo seu chefe também. 

 

AB- É uma espécie de e-learning, formação à distância ou cursos interactivos? 

 

DRH/AA- Não, não, são cd’s que nós temos. É formação nossa, formação nossa de Leroy 

Merlin, em que sim, é formação interactiva. Imagine, tem várias situações, imagine, tem 

uma prateleira vazia e pede ao vendedor para encher a prateleira, e ele pode mexer os 

objectos, colocá-los na prateleira, e aquilo indica se ele está a fazê-lo duma forma correcta 

ou incorrecta, porque para encher uma prateleira há uma forma, que é simples, pelo fundo e 

vai-se…mas não é só encher a parte da frente, ou como colocar um preço, ou como… básicos 

do dia-a-dia que é interactivo. O programa pede para ele o fazer e depois indica se está 

certo ou errado e como é que se devia ter feito. 

 

AB- Muito bem, interessante. E isso é uma prática que vão começar agora? 

 

DRH/AA- Sim, já começámos, e em 2007 será, digamos, mais efectiva, ou seja, as pessoas 

começarão a fazê-lo mais. 

 

AB- Muito bem, acho que está bem. 

 

DRH/AA- Não sei, se tiver mais alguma pergunta… sabe que nestas coisas é mais fácil 

fazerem-nos algumas perguntas do que falarmos, porque… 

 

AB- Não, está bem, já abordámos aqui assim…não lhe perguntei aqui um aspecto 

talvez também, ou dois, interessante, que é se a empresa tem algum tipo de 

acordos, isto para a formação, com organizações sindicais ou patronais ou 

sectoriais? Se existe algum acordo no sentido de eles promoverem formação. 

 

DRH/AA- Não, não temos. 
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AB- E outra questão, e agora sim, a última, em relação a protocolos com escolas 

profissionais ou com universidades, se vai buscar pessoas a alguns centros de 

formação, se a empresa tem política de estágios? 

 

DRH/AA- Temos, temos política de estágios, tentamos contactar a maioria das escolas 

profissionais no país, que lamento dizer, mas funcionam muito mal, o que significa que, 

lamentavelmente, e especialmente para uma área como esta em que precisamos de pessoas 

que saibam de electricidade, de carpinteiros, ou seja, áreas que realmente são, jardinagem, 

áreas que são realmente, que existem realmente em muitas escolas profissionais, e posso-

lhe dizer que desde 2001 que estou nesta empresa, as tentativas que fizemos para ir a 

escolas profissionais encontrar pessoas e colaborar com as escolas, é muito complicado, é 

muito complicado. Até à data de hoje, conseguimos pontualmente, conseguimos 

pontualmente, mas é extremamente difícil. Vamos tentar em 2007, fazer uma tentativa de, 

aqui não de estágios, estava a falar de estágios, vamos fazer uma tentativa de dar formação 

produto com essas escolas. Ou seja, ir a essas escolas, encontrar formadores de, imagine, 

de electricidade, de electrónica ou de jardim, e trazê-lo à nossa loja ou levar lá os nossos 

vendedores para nos darem formação, portanto vamos tentar em 2007 fazer uma 

cooperação, um acordo, com uma escola profissional, ou com várias escolas em várias áreas, 

em áreas que nós tenhamos hoje na nossa empresa, para formação produto, vamos tentar. 

Espero que resulte, porque realmente… 

 

AB- Até haveria um contributo mútuo para isso, não é? Seriam os profissionais do 

Leroy Merlin a ir dar formação, a ensinar-lhes como se faz? 

 

DRH/AA- Sim, sim. Eu tento, francamente, que a Leroy Merlin seja muito participativa no 

nosso meio social, trabalhando com escolas profissionais, trabalhando com o Centro de 

Emprego, mas são lutas difíceis que as multinacionais, ou que as pessoas que trabalham nas 

multinacionais, travam com este tipo de instituições, mas, bom vamos continuar, porque 

acho que é a nossa missão também, mas é extremamente difícil. 

 

AB- Muito bem, muito 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 matérias de formação e desenvolvimento dos recursos 

humanos. Muitos dos temas abordados careciam de um aprofundamento mas, optou-se por 

identificar o número de práticas em extensão, por vezes, em detrimento da sua 

profundidade.  

A direcção de RH, possui na sua estrutura, uma pessoa responsável pela formação. Ao nível 

das lojas, a descentralização do processo de formação cabe às chefias e próprias lojas, que 

devem identificar necessidades e vão organizando acções em função de necessidades que 

vão surgindo. Os formadores são internos, não pertencendo à DRH. São pessoas do terreno 

que além da sua função, são formadores. 

Trata-se de uma empresa que separa a formação para a abertura de novas lojas e a 

formação contínua, realizada nas lojas já em funcionamento. É para o primeiro caso que vai 

o maior investimento em formação. Todas as pessoas têm formação e tem uma componente 

teórica e uma prática. A teórica destina-se a 100% dos trabalhadores, é realizada em sala e 

os formadores são colaboradores internos. Engloba temas como sejam o conhecimento de 

empresa ou a higiene e segurança. A empresa recorre para a área comportamental, a 

empresas fornecedoras de formação.  

A formação prática, igualmente destinada a todos os colectivos de loja, realiza-se nas áreas 

de trabalho e tem uma duração variável em função do nível de responsabilidade das 

pessoas. Os novos colaboradores acompanham os profissionais da empresa que têm a 

mesma função e depois passam a dar responsabilidades às pessoas. 

Esta empresa organiza a formação para as aberturas em função de um count-down e até 

três meses antes, inicia a formação para todos os colectivos.  

Quanto à formação contínua, utiliza o sistema de realizar um levantamento de necessidades 

de formação que consiste numa abordagem do responsável de formação junto das chefias de 

loja, em que são identificadas as necessidades para o ano seguinte. Para algumas funções a 

empresa impõe um mínimo de formação que têm que realizar. Os vendedores por exemplo, 

têm que realizar no mínimo, duas acções que são designadas de “ofícios” que são as que 

estão directamente ligadas ao seu trabalho; e a formação de produto que são três acções 

por ano, no mínimo. 

A empresa realiza a avaliação através de questionários de avaliação de conhecimentos e 

através de práticas de cliente-mistério (“mistery shoping”). 

Na perspectiva da DRH, o papel do responsável de formação é o de estimular e incentivar a 

que a formação se realize mas são as lojas que devem realizar a formação que considerem 

necessária, não devendo ficar dependentes da estrutura central de formação. 
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Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados eles incluem: a formação on-the-job; a 

autonomia e a responsabilização de cada um dos trabalhadores; formação interactiva com 

recurso a suporte informático. 

As tendências para a formação do futuro, incluem, na opinião da entrevistada: 

- Não ter as pessoas em sala durante muito tempo; 

- Aprender a fazer, com uma formação prática, e muito voltada para o trabalho; 

4. Identificação e definição de problemas e variáveis relevantes 

Com base nas opiniões da entrevistada, obtivemos um conjunto de pistas e de questões -

chave a serem tratadas: 

- Ao nível das lojas, a descentralização do processo de formação cabe às chefias e próprias 

lojas, que devem identificar necessidades e têm autonomia para organizar acções em função 

de necessidades que vão surgindo “…mas depois cada loja tem que andar por si e tem autonomia para isso. 

Ninguém hoje está dependente da sede para fazer o curso A ou B”; 

- A formação em áreas comportamentais cabe a empresas externas que são contratadas 

para o efeito; 

- Os formadores são internos, não pertencendo à DRH. São pessoas do terreno que além da 

sua função, são formadores; 

- O responsável de formação é uma pessoa que veio da loja e o sue papel é “tem que fazer o 

levantamento, tem que incentivar, ajudar a que as coisas se façam”  

- Para a formação prática no terreno, na formação de integração, existe um plano para as 

várias funções. Existe um tutor e as chefias têm de acompanhar o novo elemento até o novo 

elemento ter autonomia; 

- No balanço social são contabilizadas todas as horas de formação teóricas e de formação no 

posto de trabalho; 

- Constitui um problema, a formação prática no posto de trabalho, “em que por vezes se deixa 

numa loja, uma pessoa em formação durante 9 meses. Há que ter cuidado para que a pessoa não desmotive. Tem que 

depois se dar uma responsabilidade efectiva à pessoa”; 

- Há formas de avaliar o atendimento como o mistery shoping; 
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5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 40 minutos, a entrevista à directora de Recursos Humanos da Leroy 

Merlin, decorreu numa base de confiança e entendimento. Depois de um contacto solicitando 

a colaboração, foi de imediato marcado o dia e a hora para a semana seguinte. O passo 

seguinte foi o envio de um e-mail contendo a explicitação dos objectivos e conteúdos/ 

tópicos para a entrevista. Na véspera da entrevista foi efectuado um telefonema para 

confirmar o horário e o local da mesma. 

A entrevista começou por um reforço aos objectivos e baseou-se nos tópicos previamente 

definidos e no texto com informação acerca da estrutura da empresa. Alguma informação 

sobre a empresa foi obtida na Internet, no site institucional. 

Aquando desta 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. 

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 DRH disponibilizou-se ainda para facultar dados sobre a 

empresa. 

A transcrição e a elaboração do relatório, foram realizadas no próprio dia e dias seguintes ao 

da entrevista, e posteriormente enviados à entrevistada para que validasse a informação.  

 

 


