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GRUPO AUCHAN 
 
Nº empregados: 6066  
 
Natureza: Multinacional/ Privada 

Sector: Distribuição 

Actividade: Comércio de produtos 

Directora de Recrutamento e Desenvolvimento Humano: Drª Elsa Camacho 
 

Entrevista: 16/12/06 – Das 15h45 às 16h10 
__________________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

Desde a sua chegada a Portugal em 1996, o Grupo Auchan tem vindo a crescer. Nos 

últimos 7 anos abriu 7 novas lojas1 e tem um plano ambicioso para a sua expansão. É hoje o 

18º no ranking dos grupos de empresas2 e em 2005, o valor das vendas do Grupo em 

Portugal ascendeu a 1.145 Milhões de Euros. 

Actualmente a Auchan Portugal tem aproximadamente 6.500 colaboradores (um crescimento 

de 30% face a 1999), 83% dos quais com contrato de trabalho sem termo. Conta em 

Portugal com uma equipa jovem (média de idades é de 30 anos) e aposta na fidelização dos 

seus colaboradores (mais de 40% tem mais de 5 anos de casa). Para tal, juntamente com 

uma aposta forte na promoção interna (70% das chefias são resultado de uma política de 

promoção interna), proporciona aos seus colaboradores um conjunto de regalias sociais.  

De acordo com a informação disponibilizada no site,3 a formação é um instrumento 

essencial, quer na integração de novos colaboradores, quer no acompanhamento, orientação 

e evolução profissional das equipas. Com uma média de 26,79 horas de formação por 

colaborador em 2005, a Auchan pretende atingir as 40 horas de formação/ano colaborador.  

Partilhar conhecimento, partilhar responsabilidades, partilhar resultados: esta é a Política de 

Participação que o Grupo Auchan instituiu para os seus colaboradores. 

A ValAuchan baseia-se num princípio criado pelo fundador, Gerard Mulliez, que é o da 

                                                 
1 Em Portugal, um hipermercado Auchan significa: 

• Uma superfície de 3.000 a 12.300m2  

• 5.000 a 25.000 clientes por dia  

• Garantia de preços baixos   

• 40.000 a 60.000 referências de produtos alimentares e não-alimentares  

• Uma equipa com 200 a 800 colaboradores  

• 1.000 a 4.000 carrinhos de compras  

• 1.000 a 5.000 lugares de estacionamento  

• Horários alargados  

 
2 In Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas 
3 www.auchan.pt 
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partilha dos resultados por quem os gerou: os colaboradores. Esta oportunidade dada aos 

colaboradores permitiu que nos dias de hoje estes sejam detentores de 17% da Empresa. 

A todos os accionistas é dado o direito à partilha dos resultados, ao voto, à informação e à 

formação económica, que lhes permita compreender as contas de uma empresa e da 

economia em geral, para que, de uma forma responsável, cada accionista saiba investir (e 

não especular) e se envolva na empresa como se estivesse "por conta própria" na função 

que ocupa. 

2. Perguntas e respostas 

AB – Basicamente, eu tinha-lhe mandado um conjunto de questões mas é como lhe 

digo, nesta fase… Nesta fase pretende-se um trabalho exploratório e interessa-me, 

para já, essencialmente ver: para os grupos funcionais que a empresa tem, quais é 

que são as políticas, as práticas, as actividades de formação que a empresa 

disponibiliza para esses vários grupos. Basicamente é isto. Esta seria uma primeira 

questão. E depois, num segundo momento - porque também temos muito pouco 

tempo, gostava de lhe perguntar a sua opinião, como especialista nesta área, sobre 

a formação no futuro, daqui a vinte anos, nas empresas em geral. Como é que 

prevê que possa ser a formação. Quais é que são as tendências? 

Mas numa primeira questão, era realmente, perguntava-lhe, para os grupos 

funcionais, como é que se organiza a formação. Que tipo de formação, inicial, 

contínua… 

 

Auchan – A formação é formação inicial, portanto, segue integração num plano de estágio, 

formação on job (?), depois foca sobretudo as vertentes de gestão, pretendemos obviamente 

o nível funcional, se for um nível funcional mais elevado, sobretudo a função de chefia, o 

quadro da empresa, gestão, comércio e recursos humanos. E portanto, as formações vão 

sempre tendencialmente evoluir para … (?), enquadradas nestes três clusters. No entanto, 

depois há também outros tipos de formações, como por exemplo línguas, informática na 

óptica do utilizador, enfim, formações paralelas. Mas eu diria que 90% das formações são 

enquadradas nestes três clusters. Sempre muito voltadas para a actividade fundamental da 

empresa, que é no sentido de satisfazer o cliente e atingir os nossos objectivos de venda. 

 

AB – Em relação ao departamento, portanto a Dr.ª é directora de recrutamento e 

desenvolvimento humano, a designação, que também é em si, interessante. Qual é 

a relação, só por curiosidade, com a direcção de recursos humanos, ou está à 

parte…  

 

Auchan – A direcção de recursos humanos é dividida em duas grandes áreas. Portanto uma 

área que são políticas sociais e gestão administrativa, e outra área, que é a área de 

desenvolvimento, no fundo é recrutamento e desenvolvimento humano, podia ser só área de 

desenvolvimento. São as duas grandes áreas nas quais a estrutura de recursos humanos 

está organizada, depois existe o director de recursos humanos. 
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AB – Muito bem. E é na área aqui do desenvolvimento humano que depende toda a 

formação, e que é organizada toda a formação. 

 

Auchan – Exacto. 

 

AB – E qual é que é a estrutura? Tem formadores internos, tem técnicos de 

formação? 

 

Auchan – Tem gestores de formação que tem desde a parte conceptual até serem 

formadores de terreno, portanto são funções extremamente transversais. E depois temos um 

sistema de formadores de loja, portanto, para além da sua missão no comércio, em paralelo 

e diria que faz parte da sua missão, também é intrínseca à sua missão, que é serem 

formadores de loja. Portanto, temos pessoas, que pelas suas competências têm 

características de formador, e que são identificados em cada um dos locais, em cada uma 

das lojas, como formadores de determinados módulos e que dão formação no seu local de 

trabalho. 

 

AB – Por exemplo, formação de integração, formação… E perguntava-lhe também 

se têm práticas de diagnóstico, avaliação de formação, alguma questão em 

particular. 

 

Auchan – Está a falar-me no levantamento de necessidades de formação? 

 

AB – Sim, pode ser. 

 

Auchan – Neste momento estamos em pleno levantamento das necessidades de formação e 

estamos a fazer reuniões com cada uma das unidades de negócio e vamos fazer reuniões 

com cada uma das direcções em termos centrais. 

 

AB – Muito bem. E em termos de avaliação, como é que trabalham? 

 

Auchan – Em termos de avaliação, o grande objectivo da formação, e essa é a área mais 

crítica, e é uma das áreas mais críticas de recursos humanos, que é a avaliação da formação, 

há pelo menos uma avaliação que efectivamente permita avaliar o investimento que foi 

feito… nós cada vez mais estamos a, ao conceber uma acção de formação, estamos desde 

logo a identificar quais vão ser os indicadores de avaliação do retorno desse investimento, o 

que é, pronto, as partes, digamos, em termos estratégicos, da concepção de um 

determinado módulo. 

 

AB – E portanto a avaliação não se limita à avaliação de satisfação, vão para além 

disso para avaliação de impacto ou de transferência para as situações de trabalho? 
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Auchan – Enquanto estratégia, neste momento a estratégia é claramente avançar no sentido 

de identificar, por acção, os indicadores que permitam avaliar o retorno desse investimento, 

claramente. Neste momento, em termos práticos, isso ainda não é uma realidade total. 

Portanto, já temos alguns módulos, módulos de grande impacto na organização, estamos a 

fazer agora o módulo de atendimento e vendas, que é um módulo bastante forte, com 

enormíssimo investimento, e no qual temos todos os indicadores perfeitamente definidos e 

estamos a avaliar mês a mês a sua evolução. 

 

AB – E à parte das tendências, como é que, como especialista, concebe ou vê a 

formação daqui a vinte anos? Em geral, nas empresas em geral. 

 

Auchan – Eu vejo a formação, deve ser por defeito profissional, mas eu vejo a formação, a 

sua existência, a razão de ser da formação, tem que estar sempre, completamente alinhada 

com o core-business da empresa, e tem que ser um elemento, mais um elemento 

contributivo para atingir os resultados. Nunca pode ser um dossier de recursos humanos, 

tem que ser um dossier da empresa… e vejo cada vez mais a formação a ter que ser uma 

formação com base no coaching, no desenvolvimento, porque ao longo dos tempos, cada vez 

mais tem sentido. A formação em sala, funciona muito bem, as pessoas gostam muito, 

acabou a formação, vão-se embora os consultores, vão-se embora os formadores, e o que é 

que se faz com a mensagem? Na minha perspectiva, a formação tem que produzir sempre 

um impacto, nem que seja de 1%, um impacto de mudança no comportamento, a de 1%, 

nem que seja pelo alargamento dos conhecimentos, mas tem que ter sempre algo. Portanto, 

este algo tem que ser perpetuado, tem que ser desenvolvido, esta competência adquirida 

tem que ser desenvolvida no terreno ou na … (?) só assim é que ela consegue viver. Eu acho 

que o conceito de formador é um conceito que cada vez mais tem que ser desmobilizado da 

sala, tem que ser deslocalizado, e tem que ser muito incorporado na missão da hierarquia, 

numa perspectiva de coaching. Também os formadores, sobretudo se forem internos, no seu 

papel, têm que ter, não só o papel de formador presencial, a função tradicional, mas uma 

responsabilidade pela mensagem, responsabilidade no terreno pela mensagem que produz 

em sala. Cada vez vejo mais a formação numa óptica de acompanhamento individual, 

desenvolvimento de competências, olhada como um investimento da empresa, como um 

bem que é comum e que tem de ser preservado e… regado, digamos, no sentido de ser 

desenvolvido em cada dia. Na minha perspectiva, qualquer que seja a empresa, desde que 

esteja a trabalhar com pessoas e para pessoas, não seja uma empresa virtual, só as pessoas 

é que conseguem desenvolver estratégias e formas de satisfazer as outras pessoas, 

consequentemente atingir os objectivos da empresa. 

 

AB – Entendo das suas palavras que considera que a formação deve caber muito 

também às chefias, à própria área de trabalho e às chefias e liderança e tudo isso. 

A empresa recorre a formação por fornecedores? 

 

Auchan – Também, também. Formação interna e formação externa. 
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AB – Só por curiosidade Dr.ª Elsa, neste sector da distribuição, existe algum tipo de 

parcerias, por exemplo com organizações patronais ou sindicais ou outras que 

promovam a formação e às quais os trabalhadores possam ter acesso? Existem 

parcerias com organizações? 

 

Auchan – Já houve, por exemplo, uma parceria com os sindicatos para formação e cada vez 

mais tem que se … (?) no sentido do desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. 

 

AB – Falámos de parcerias, parcerias com universidades, com escolas, instituições, 

recebem estagiários, por exemplo? 

 

Auchan – Só nós, neste momento, na direcção de recursos humanos, temos lá dois 

estagiários: um estagiário da faculdade, e um estagiário, que não é bem estagiário, é uma 

parceria com um projecto de integração social. 

 

AB – A estrutura para estes empregados todos e para o número de lojas que têm, 

daquilo que pude ler, toda a estrutura de formação é central, ou ao nível de lojas… 

 

Auchan – Não, não é central. Não é central. Como eu tinha dito há pouco, existem 

formadores nacionais, desculpe, formadores locais e portanto existe uma estrutura de 

formação central, de facto, mas as únicas pessoas a dar formação não fazem parte dessa 

estrutura. Portanto, um chefe de secção comercial, imagine um chefe de secção de talho (?), 

por exemplo, pode ser um formador de loja. Pode estar devidamente formado nesse sentido, 

pode ser formador do módulo… de determinados módulos… podem ser módulos transversais 

ou específicos da sua área de actividade. 

 

AB – Mas depois toda a informação é centralizada aqui? 

 

Auchan – Qual informação? 

 

AB – A informação, nomeadamente, das acções realizadas; eu pergunto isto porque 

tenho a sensação, daquilo que tenho visto das empresas, dos balanços sociais, por 

exemplo, quando as empresas dão conta da formação profissional realizada, às 

vezes, não sei até que ponto é que aqueles dados incluem apenas a formação em 

sala e cursos, a formação mais formal e em contextos mais organizados, ou se 

inclui também outras acções, outras actividades que são também formativas e que 

se calhar, quando as unidades de negócio estão dispersas, pode perder-se 

informação. Era neste sentido. 

 

Auchan – Nós temos uma aplicação informática onde carregamos tudo, portanto, nós aqui de 

facto temos acesso a tudo, mas não somos nós os responsáveis pela administração de toda 

a… ou pelo menos, pela gestão da aplicação informática. Cada local tem a sua 

responsabilidade. Agora perdi-me… 
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AB – Pois, como é que têm conhecimento de todas as acções que são realizadas? 

 

Auchan – Agora, o que é que eu lhe posso dizer? Posso dizer que as acções, sobretudo 

acções … (?) que são teórico-práticas, são acções que são carregadas na sua totalidade. 

Agora acções, e temos algumas acções que são acções geridas a partir daqui, … (?) que é 

uma acção bastante forte, e que tem uma componente on job, que é tudo carregado. 

Seguramente que se uma pessoa estiver a acompanhar outra no seu desenvolvimento, está 

um semana, por exemplo, um operador que muda de secção, vai da secção A para a secção 

B e vai ser acompanhado por outro operador, esta formação não é carregada. 

 

AB – Era perceber um bocado isso, porque tenho a sensação que… também na 

cabeça das pessoas, nomeadamente dos operadores, e das pessoas em geral das 

unidades, a formação é quando há um formador, quando há uma sala, quando há 

um curso formalmente assim designado. 

 

Auchan – Mas por exemplo, as formações em e-learning já são carregadas. 

 

AB – Têm também e-learning, portanto. Já fiquei com alguma informação, muito 

obrigada. 
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3. Relatório da entrevista 

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

sobre práticas de formação e desenvolvimento dos recursos humanos no sector da 

distribuição. 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 empresa tem gestores de formação que asseguram a parte conceptual e são formadores 

de terreno e têm formadores de loja que em paralelo à sua missão na empresa, são 

formadores da empresa. Em cada loja existem esses formadores identificados.  

Para o “levantamento de necessidades de formação” a empresa reúne com as unidades de 

negócio e reuniões com as Direcções em termos centrais. 

Na avaliação, identificam-se para cada acção os indicadores que permitam identificar o 

retorno do investimento realizado. 

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: 

- Sempre que se trata de horas de trabalho não trabalhadas, mas que são, de facto, de 

aprendizagem, não sendo estruturada, planeada e registada como tal, deve ser ou não 

considerada um acto formativo? 

- A avaliação que permita avaliar o investimento – “Ao conceber uma acção de formação, 

desde logo, identificam-se ou definem-se quais é que vão ser os indicadores do retorno do 

investimento”; 

- A Direcção de Desenvolvimento carrega as acções na sua totalidade - as teórico-práticas e 

com componente on-the-job. “Se um operador muda de secção e está a ser acompanhado 

por outra pessoa, esta formação não é carregada”.  

- Os formadores, embora não pertencendo à estrutura de formação – como um chefe de 

secção, encontram-se dispersos nas áreas de trabalho e são os especialistas que são 

formadores em alguns módulos. 

Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados, incluem: 

- A formação insere-se na direcção de Recrutamento e Desenvolvimento Humano que 

pertence à DRH; 
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- No futuro, a entrevistada considera que a formação tem que estar alinhada com o core-

business da organização e tem que ser um elemento contributivo para atingir resultados - 

“Nunca pode ser um dossier de RH mas sim um dossier de empresa”. 

- A formação tem que se basear no coaching, no desenvolvimento porque ao longo dos 

tempos a formação em sala as pessoas gostam muito mas depois, tem que se produzir 

impacto, uma mudança de comportamento “nem que seja 1%”; 

- O conceito de formador tem de ser desmobilizado de sala, tem de ser deslocalizado e muito 

incorporado na missão da hierarquia, numa perspectiva de coaching; 

- Os formadores internos no seu papel têm que ter não só um papel de formador presencial 

mas uma responsabilidade no terreno pela mensagem que veiculam em sala; 

- A formação numa óptica de acompanhamento individual e de desenvolvimento de 

competências, olhada como um investimento da empresa, como um bem que é comum e 

tem que ser desenvolvido em cada dia. 

5. Relatório do processo de entrevista 

A escolha desta empresa para fazer parte do estudo, representando o sector da Distribuição, 

prendeu-se com o facto de se saber que é uma empresa que investe em formação. Por 

recorrer, habitualmente, a empresas fornecedoras de serviços de formação e por contar com 

um grupo de especialistas, os responsáveis pela área da formação, que já foram formadores 

em cursos de empresas fornecedoras de formação em temas como “gestão e avaliação da 

formação”, “Gerir as competências na empresa” e “Na senda do ROI da formação - 

Montagem de um sistema de avaliação da formação”. O facto de a empresa possuir os 

Assessment Centers como instrumento de gestão na identificação de talentos. Por outro 

lado, também a designação da própria direcção em que está integrada a formação, foi 

apelativa, por remeter para questões de desenvolvimento mais do que unicamente de 

formação.  

A entrevista à directora de Recrutamento e Desenvolvimento Humano do grupo Auchan teve 

a duração de 30 minutos. Depois de um contacto de e-mail solicitando a colaboração, acabou 

por ser marcado o dia e a hora para 3 semanas depois. 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.  

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.  
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A transcrição e a elaboração do relatório, foram realizadas nos dias seguintes ao da 

entrevista e posteriormente enviadas à nossa entrevistada para que a mesma validasse a 

informação.  

 
 


