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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCREN01 

Tipo de Documento: Caderno “Standards da Actividade e Métodos” 

Descrição: Documento com uma lista de procedimentos a realizar numa revisão de um veículo. Apresenta os passos e as 

operações para cada tarefa, com o tempo total desejável de realização de todas as tarefas. 

Os conteúdos e termos 

utilizados 

Quem o 

produziu e, com 

que objectivo 

Quando e em que circunstâncias foi produzido? Como surgiu? 

Em relação a 

documentos 

do mesmo 

género é um 

exemplo 

típico ou uma 

excepção? 

É um documento 

integral? Foi alterado ou 

editado? 

Caderno “Standards da 

Actividade e Métodos”. Inclui 

143 passos a seguir na revisão 

dos carros. Inclui “etapa, 

pontos-chave, regras e razão de 

ser”. Chama a atenção para 

pormenores. 

 

Na perspectiva da melhoria 

contínua e do sistema da 

Qualidade. Utiliza desenhos, 

descrições das operações e 

passos a seguir/ ordem lógica. 

 

 

 

No âmbito do 

Per4V2, para 

todos os 

trabalhadores 

que efectuam 

revisões. O 

objectivo é 

uniformizar 

procedimentos 

de trabalho e 

reduzir o tempo 

de execução e 

reduzir erros. 

De acordo com o entrevistado, este documento veio melhorar 

o seu trabalho e o resultado final e é mais fácil para si dado 

que não tem que ter receio se se esqueceu de alguma operação 

(“ando mais descontraído”)  e tem toda a execução organizada, 

facilitando-lhe a tarefa de subir e desde o carro, o que desta 

forma, não acontece: Sobe o carro uma vez e aí efectua todas 

as operações necessárias e o mesmo quando o desce. 

Anteriormente, subia e descia o carro várias vezes até executar 

todas as tarefas. O operário entrevistado considera muito útil 

este documento na medida em que há uma orientação do 

trabalho. Em lugar de se ensinarem estes procedimentos em 

contexto d e formação, têm acesso a este manual d e 

procedimentos com vista à Qualidade e é bem acolhido por 

todos na oficina. 

Encontra-se 

em fase 

experimental, 

com projecto-

piloto nesta 

unidade de 

Telheiras. 

Tem sofrido várias 

alterações. Aquando das 

observações externas 

(para controlo do tempo 

e verificação dos 

procedimentos) de que 

os cotechs são alvo, nas 

revisões, já foram 

assinaladas algumas 

situações que não fazem 

sentido e alteradas no 

documento final. 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCREN02 

Tipo de Documento: Intranet 

Descrição:  Observação da Intranet no posto de trabalho de um Cotech 

Os conteúdos e termos utilizados 
Quem o produziu e, com 

que objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi produzido? 

Como surgiu? 

Em relação a documentos do 

mesmo género é um exemplo 

típico ou uma excepção? 

É um documento 

integral? Foi alterado ou 

editado? 

Perfil Geral – vários – últimas 

publicações (informação sobre 

produtos), Marketing relacional, 

Mercado,  

Gestão de RH, Comunicação, Per 4 

V2, Formação (tipos de formação a 

que a pessoa tem acesso, como 

sobre novos produtos, formação 

especializada Cotech, Mectech e 

Cartec, valor-hora por formando em 

função do tipo de formação) 

 

 

Ferramentas – o que mais usam:  

 

a) parte técnica do site – para se 

ligarem  à rede Renault  e ao 

programa ACTIS GPS, onde fazem 

diagnósticos aos veículos e em 

função dos resultados, investigam a 

solução na própria aplicação. Não 

descoberta a causa ou origem do 

problema, por tipo de incidente, 

nesta aplicação, enviam para os 

serviços técnicos a incidência e 

posteriormente, recebem a solução.  

b) Reprogramação – ferramenta que 

directamente conecta o terminal 

com Intranet, ao veículo.  

c) ICM – Nesta aplicação o 

mecânico tem acesso ao histórico 

do veículo e pode aceder ao 

programa de manutenção de cada 

carro. 

 

No posto de trabalho de 

cada um dos 4 cotechs 

existe um terminal com 

acesso à Intranet que é 

usado por estes, 

essencialmente porque é a 

partir dali que têm o acesso 

a  aplicações da reparação 

automóvel ou que enviam 

incidências e resolvem 

dúvidas e questões junto do 

departamento técnico na 

Renault Portugal. 

De realçar, uma vez mais a 

importância da comunicação 

no próprio posto de trabalho. 

Regista-se o entusiasmo com 

que o cotech nos mostrou esta 

ferramenta de trabalho e 

connosco percorreu todos os 

tópicos de informação do site.  

 

 

Registe-se igualmente o facto 

de que, de acordo com o 

próprio, “praticamente só usa a 

Intranet para ter acesso às 

ferramentas de trabalho”. 

 

Os cotechs, apesar do 

seu baixo nível de 

qualificação escolar, 

possuem uma série de 

destrezas técnicas como 

o manuseamento destas 

ferramentas 

informáticas.  

 

 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCREN03 

Tipo de Documento: Doc. “Levantamento de Necessidades 2009” – IFA (Inst. de Formação Automóvel) 

Descrição: Documento com uma lista de cursos de oferta, definidos à partida que é enviada às filiais para que indiquem quais os 

cursos a frequentar 

 

Os conteúdos e termos 

utilizados 

Quem o produziu e, com que 

objectivo 

Quando e em que circunstâncias foi 

produzido? Como surgiu? 

Em relação a documentos do 

mesmo género é um exemplo 

típico ou uma excepção? 

É um documento 

integral? Foi alterado ou 

editado? 

Uma primeira página 
para verificar se o 
rácio está correcto e 
as filiais dizem os 
cotechs que têm, todo 
o conjunto do seu 

efectivo para verificar 
o rácio. Depois tem 
uma parte da 
formação de novos 
produtos e é-lhes 
referido que vai haver 
formação sobre novos 
produtos, embora não 

se precise o detalhe de 
qual vai ser esse novo 
produto, pel a 
distância de mais de 
um ano e portanto não 
são comunicadas 
porque é confidencial. 
As filiais ficam a 
saber que vão existir 

um X nº de acções 
mas não se identifica 
o produto nem a data. 

Indica a formação por área 
porque as formações estão 

associadas a um certo 
percurso de formação. Um 
mecânico de base deve ter 
um conjunto de formação 
associada, se não tiverem, 
têm que receber formação 
ou responder ao “Balanço 
de conhecimentos” que é 
feito em associação a cada 

um destes módulos e é a 
partir daí que o IFA 
identifica as lacunas que 
podem existir. Se a filial 
tiver pessoas com esse tipo 
de necessidade, indica aqui 
os nomes das pessoas e 
quais são os módulos que 

ele pretende que eles 
venham a realizar. 
Isto é para mecânicos 
técnicos, o percurso para 
eles está aqui indicado…, 
aqui para os tais cotechs…, 
pronto, o percurso é 
complementar 

No fundo existem 3 níveis de 
formação: Os níveis de base 

com este percurso, depois o que 
é complementar ao anterior e o 
cotech é complementar do 
anterior. Significa que se está 
uma pessoa inscrita para a 
formação cotech e este ano há 
formações cotech, será 
convocado.  
Na rede, há os agentes e é o 

concessionário ou as placas que 
é responsável pelos agentes. 
 O IFA não se  relaciona 
directamente com os agentes 
mas sim com o concessionário e 
ele, por sua vez, relaciona-se 
com o agente. O agente é o R2. 
Se ele tiver agentes com 

necessidades de formação, são 
identificados. 

Na área da Reciclagem é o 
que sai dos levantamentos, 

é a pessoa que já era Cotech 
para quando o IFA faz o 
“levantamento de 
conhecimentos”, 
identificam-se carências. A 
pessoa vem depois fazer a 
acção de formação. A 
mesma coisa para Bate-
chapas, depois toda a parte 

da formação não técnica, 
para chefes de oficina, de 
recepcionistas, a da Renault 
Minuto que são dois 
módulos.  
 

No doc. Integral, 
existe o balanço que 

indica os custos 
associados à 
formação.  

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCREN04 

Tipo de Documento: Docs internos de formação e e-mails  

Descrição: Docs internos de formação e e-mails com assuntos de formação 

 

Os conteúdos e termos 

utilizados 

Quem o produziu e, com que 

objectivo 

Quando e em que circunstâncias foi 

produzido? Como surgiu? 

Em relação a documentos do 

mesmo género é um exemplo 

típico ou uma excepção? 

É um documento 

integral? Foi alterado ou 

editado? 

 

    

*Baseado em Bell (1997:94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


