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DALZ12 

Seguros Allianz 

Directora de Resseguro: Dra Olga Abreu 

Entrevista: 16/1/09 das 14h05 às 14h40 

______________________________________________________________ 

AB – Começo por lhe pedir que explique um pouco as funções da direcção de 

Resseguro da Companhia. 

OA – Eu podia remeter para a norma geral que tem a definição das funções de Resseguro e 

posso dar-lhe uma cópia mas quererá uma descrição minha, não é? 

AB – Sim, essencialmente perceber como está organizada a direcção, os 

departamentos, os grupos funcionais… 

OA – Nós temos áreas dentro da direcção, uma das áreas é parte do que é o desenho das 

funções de Resseguro, dos programas de Resseguro – depois é melhor detalhar porque isto é 

uma linguagem um bocadinho hermética para quem está de fora, mas é o Desenho do 

Resseguro e é depois a Seguro Negociação e a Implementação ou transformação em 

contratos quando eles são implementados. Depois é o Controlo de Gestão. E temos uma 

parte de Estudos inerente a esse Desenho, ou seja, o Resseguro deve sempre manter um 

muito bom conhecimento de todos os produtos da empresa e nas vertentes daquilo que nós 

chamamos Carteira, o conjunto dos produtos transformados em contratos e que acumulam 

uma determinada carteira, que nós chamamos de risco – que é essa a nossa actividade, e 

tudo aquilo que são factores novos que vão modificando o perfil dessa carteira de riscos. O 

Resseguro é basicamente uma actividade para mitigar, para analisar os riscos da 

Companhia. Enquanto seguradora, ao aceitar contratos nas diferentes áreas ou ramos de 

negócio, acumula riscos para os quais tem o seu capital e reservas mas que não tem 

integralmente e tem ela própria que fazer contratos de transferência de parte desses riscos. 

E esses contratos de transferência de parte desses riscos é o Resseguro, o que se faz o mais 

possível optimizado, ou seja, nem mais nem menos do que aquilo  que a empresa precisa 

e é aí que está o cerne da questão, fazer isso bem, com um bom nível de protecção e com 

um bom nível económico e financeiro. 

AB – Depreendo pelo que diz, que os grupos funcionais serão Analistas, são… 

OA – São técnicos que fazem essas análises de carteira, que trabalham também os dados – 

muito os dados de gestão, muito os dados de contabilização para poder a partir daí tirar 

indicadores de gestão que nos orientem, também há um técnico que não trabalha a tempo 

inteiro mas que trabalha com modelos de risco, riscos catastróficos, essa é uma das partes 

principais da nossa preocupação e da nossa transferência ou compra de Resseguro, e depois 

temos outras duas áreas em que uma delas é Contabilidade Técnica de Resseguro porque é 

necessário depois contabilizar tudo aquilo que é depois a concretização dos contratos. Os 
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contratos depois têm prestações de receitas e de custos e isso tem que ser contabilizado, 

muitos deles já têm um sistema automático, outros ainda são manuais e existe um conjunto 

de sistemas informáticos ou de gestão contabilística, financeira e de estatísticas, e uma das 

áreas faz isso; a outra área está mais dedicada aquilo que nós chamamos o Controlo e 

Gestão dos Resseguros facultativos que é um bocadinho à parte disto, das resistências dos 

contratos das assistências que também é outra área um pouco à parte dos outros porque são 

contratos de Resseguro um pouco atípicos e também frontings ou negócios que nós temos 

dentro do grupo – frontings que são negócios inter-companhias do grupo de contratos 

internacionais. Se olhar para aqui (organigrama) vê isso na primeira parte que eu lhe falei 

dos estudos, dos programas e do controlo de gestão – que é uma área. A outra área é os 

Tratados Obrigatórios e as Contas, e a outra área é o Facultativo, Resseguro Aceite e se cá 

estivesse o nome - mas ficaria muito grande, são os Contratos de Assistência. 

AB – Passando agora para as questões da formação, gostava de lhe perguntar: 

como directora desta casa, como é que vê, que percepção é que tem da formação e 

do desenvolvimento dos trabalhadores que a Allianz promove? Em geral, se acha 

que está alinhado com a estratégia da empresa, se é uma formação proactiva ou 

reactiva…não me refiro apenas a cursos… 

OA – O programa de formação em geral tem vindo a melhorar. Há alguns anos talvez fosse 

um pouco mais difícil de entender a sua articulação com a actividade…não quer dizer que eu 

só veja – ou nem vejo a formação só na vertente para criar eficiência no trabalho. Por vezes, 

pode-se lá chegar de uma forma indirecta. O que acontece é que aqui há alguns anos estava 

mais focada na criação da equipa, dos valores, e talvez um pouco desfocada da preparação 

da formação necessária para os perfis técnicos e profissionais. Isso é bastante importante, é 

importante poder conjugar bem as duas coisas. E nos últimos tempos, talvez há mais de 

uma ano ou dois, isso tem melhorado e é bastante equilibrada nessas duas vertentes. 

AB – E encontra algum motivo para ter melhorado? A que é que atribui? 

OA – Toda a empresa se foi modificando, toda a empresa também passou dentro dos últimos 

5 – 6 anos por várias fases e acredito que tenha sido no sentido de uma melhoria e eu sinto 

que agora a empresa está mais focada naquilo que é o objecto da sua actividade, sem 

descurar que a formação tem uma tem um âmbito mais largo mas que este é um dos 

essenciais. É preciso ter muito bons profissionais e portanto, a formação, para mim, está 

mais focada aí, em ter muito bons profissionais, naturalmente ter trabalhadores motivados 

mas as pessoas se se sentirem bons profissionais, bem enquadradas e com resultados no 

seu trabalho, isso também cria auto-estima e naturalmente cria um valor acrescentado, que 

vai em crescendo. Isso vê-se nos planos de formação – não sei se teve possibilidade de ver 

algum plano de formação… e comparar com anos anteriores… 

AB – Muito bem. Dos grupos funcionais que referiu, de todas essas áreas – que 

como disse são muito técnicos – que tipos de formação é que as pessoas têm? 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\8\ulsd060995_td_Allianz _entrev_12.doc 3

OA – Eu quando digo “técnicos”, refiro-me à tecnicidade no sentido de preparação para uma 

função, qualquer que ela seja. Num call-center é preciso estar muito bem preparado, alguém 

que está a tender público tem que estar muito bem preparado, e é nesse sentido, não tanto 

naquela divisão às vezes tradicional ou mais antiga entre áreas técnicas e áreas comerciais – 

que na nossa actividade ainda se utiliza muito essa linguagem. Mas eu estava a ir para além 

disso e a pensar, “técnico” é ter as pessoas todas bem preparadas para a função que fazem 

e para poderem ir progredindo nas suas carreiras, não é? 

AB – De qualquer forma, são áreas que requerem conhecimentos muito 

específicos… 

OA – Muito específicos, nem que seja, por exemplo, se nós sentirmos que: estamos focados 

no cliente e queremos ser uma Companhia de qualidade, queremos ser certificados e 

queremos ter pessoas que saibam não só os nosso produtos, como funcionamos e como 

vendemos mas também qual a melhor forma de o fazer,  por isso é preciso fazer cursos que 

preparem as pessoas para isso. Por vezes, ou porque entraram recentemente na empresa, 

têm boas formações académicas de base mas não têm experiência de trabalho, ou seja 

porque estão na empresa há muito tempo mas também já criaram determinadas 

cristalizações que não lhes permite, ou que nunca lhes foi dada essa oportunidade, tem que 

ser dada essa formação a uns e a outros. Até porque as coisas se modernizam. A formação 

vai modernizando e aquilo que era a ideia de um bom comercial ou alguém que tem as 

capacidades para estar perante um cliente aqui há dez ou vinte anos, não é a mesma de 

agora, portanto, é aí que eu acho que se tem feito uma boa aposta. 

AB – Começou também por referir que é importante na sua direcção um bom 

conhecimento de todos os produtos da empresa. Como é que se faz essa formação? 

Como lhe perguntava há pouco, acha que é proactiva, ou reactiva…cada vez que sai 

um novo produto, como é que toda a sua equipa tem conhecimento desse novo 

produto? Que mecanismos existem? 

OA – Aí tenho que lhe dizer eu tem que haver um esforço contínuo porque como o Resseguro 

é uma estrutura transversal mas como está muito acima, por vezes não entra no 

automatismo de dizer “na formação incluem-se pessoas de Resseguro”, porque no imediato, 

nem sempre vem logo à ideia que sim, que é importante que as pessoas de Resseguro 

conheçam. 

AB – Porque é uma área de staff? 

OA – Sim, não está enquanto tal na estrutura, mas as pessoas não pensam de imediato…Não 

é preciso fazer a administração do produto, não é preciso ir vender o produto e nem sempre 

conhecem bem – aí é que faltava um pouco da nossa própria formação interna, e isso 

fizemos algumas acções de formação do Resseguro para os nosso colegas internos para que 

eles também conheça melhor o que o Resseguro faz e a ligação – o que é fundamental para 
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o Resseguro, conhecer a matéria-prima que são os produtos. Então, a pouco e pouco as 

coisas vão melhorando, mas, pronto, mas sempre tentamos que uma ou duas pessoas do 

Resseguro sejam incluídas nessas formações e que depois tragam esse conhecimento para a 

restante equipa. 

AB – Agora estava a referir-se a uma outra coisa que é as pessoas do Resseguro 

darem formação… 

OA – Sim, já fizemos mais do que uma vez, e em cada ano temos tido formações de 

Resseguro para os vários departamentos. 

AB – E pode descrever um pouco como é que funciona o processo? É uma proposta 

da sua direcção aos RH, ou… 

OA – Nós fazemos essa proposta e eles incluem isso no plano de formação e portanto fica 

agendado, depois é divulgado e os vários departamentos inscrevem-se e participam nessas 

acções. Nós, à partida podemos logo indicar quem são os destinatários preferenciais, aquelas 

áreas de interface que são primordiais para nós. Esses devem ser activamente convidados a 

participar. 

AB – Portanto, entendi que são acções de formação que visam o conhecimento em 

geral das funções do Resseguro… 

OA – O conhecimento do Resseguro enquanto área técnica e das funções de Resseguro para 

agilizar e melhorar os interfaces e o conhecimento das pessoas. Como lhe digo, 

normalmente, está um pouco mais distante. 

AB – Não sei se faz sentido na área do Resseguro, esta questão que é: se de alguma 

forma, existem resultados que sejam detectados nesta direcção e que constituam 

inputs para a formação? Por exemplo, as reclamações se forem muitas, far-se-ão 

acções de formação… 

OA – Eu percebo a sua pergunta. Para nós os inputs é a verificação na prática de que as 

pessoas tinham muito pouco conhecimento do Resseguro. E o facto de termos que gastar 

tanta energia em muitos dos casos para  lhes indicar “mas isso é importante, temos que 

fazer…” percebemos que é necessário uma acção direccionada para que não estejamos 

sempre a funcionar no caso de atrasos(…?). Para resolver determinados estrangulamentos 

ou incompreensões ou fechamentos, fomos vendo que isso acontecia e, era notório que 

acontecia porque as pessoas estando elas ocupadas com o dia a dia da sua função, por vezes 

não têm a possibilidade de abrir um pouco mais e “espera aí, aquilo que eles fazem lá é 

muito importante e interliga comigo, ou liga com eles”. Foram esses os nossos inputs, não é 

nada de input formal ou documental mas é um conjunto de conhecimento percebido ao longo 

do tempo. 
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AB – E em relação ainda às pessoas da direcção de Resseguro que dão a formação, 

como é que determina que pessoas é que vão dinamizar essa formação? Com que 

critérios… 

OA – Quais são as pessoas do Resseguro que dão formação? 

AB – Sim, como é que as escolhe, são sempre as mesmas…? 

OA – Até aqui têm sido os responsáveis de equipa, nós temos duas equipas, elas são três, 

mas numa delas eu sou a responsável também - que acumulo com a direcção, mas tenho 

duas responsáveis de equipa, são duas senhoras e têm sido essas as pessoas a dar. Mas já 

fizemos uma outra formação – depende das áreas – especificamente sobre contratos de 

assistência porque elas, os contratos de assistência, também têm muita ligação com os 

produtos e foi o técnico que está mais ligado à área das assistências que foi dar. Fizemos 

uma outra sobre modelo de risco catastrófico e fiz eu e fez a técnica que está a trabalhar 

com o modelo, o software do tratamento de dados. Depende das áreas, dos temas. 

AB – Parece que, muitas vezes, aqui na empresa as próprias direcções e áreas 

assumem como sua, a responsabilidade da organização da formação. Ou seja, não 

estão à espera, também elas numa atitude passiva, que sejam os RH a sugerir ou a 

dizer que é preciso formar esta ou aquela pessoa nisto ou naquilo…são as próprias 

direcções que identificam os problemas e depois propõem formação, é assim? 

OA – Aliás, faz parte das funções dos responsáveis. Os responsáveis têm uma norma que é 

promover e incentivar a formação e o desenvolvimento das qualidades e competências dos 

seus colaboradores. Portanto, para além daquelas normas - eventualmente já saiu um 

número mais recente mas ela mantém-se. Para além da norma funcional ou geral da função, 

temos esta que é comum a todas as direcções ou directores ou responsáveis. 

AB – Em relação ainda à formação, colocava-lhe duas questões sobre a formação 

mas como lhe disse, não se entenda a formação apenas como cursos ou acções de 

formação formais em sala. Perguntava-lhe se acha que, no âmbito das formas de  

organização do trabalho, há outras formas que promovam o desenvolvimento das 

pessoas. Se calhar não aprendemos apenas em cursos… 

OA – Aprendemos em cursos, aprendemos com os outros, aprendemos em reuniões, 

aprendo eu, aprendem eles, aprendemos todos…por exemplo, uma das nossas fontes de 

formação e informação são os Resseguradores. São os nosso parceiros de colocação de 

negócio e eu tenho sempre como orientação, preocupação de envolver as pessoas das 

equipas nas reuniões de trabalho com os resseguradores. Não em todas, às vezes, algumas 

são mais negociais ou mais exploradoras ou exploratórias de oportunidades mas sempre que 

há informação que os resseguradores nos vêm dar, envolver as pessoas. Portanto, isso não é 

uma formação formal. 
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AB – Mas considera que há uma aprendizagem… 

OA – Isso com certeza. 

AB – Perguntava-lhe também se – e creio que no início estava a referir-se ao facto 

de a formação não ser apenas estratégica, orientada para a tarefa e para as 

questões do negócio, digamos, mas creio ter entendido que considera que a 

formação pode ir para além disso e promover o desenvolvimento pessoal…acha que 

a empresa o promove? De que forma? 

OA – Quando fazemos formações ligadas aos valores, eu não entendo que isso seja só os 

valores enquanto empresa. Há um certo alinhamento de valores mas é uma coisa mais geral 

do que propriamente só de empresa. É  os valores profissionais, de cidadania, como pessoa 

humana, isso permite-nos, para além da própria formação, uma troca de contactos com os 

colegas que às vezes aqui não fazemos, e até num ambiente mais descontraído e não 

estamos só focados numa formação técnica. A liderança, a gestão de equipas, é claro que ela 

é focada naquilo que a empresa pretende mas nós adquirimos ferramentas para nós, como 

pessoas. As acções que não são de formação, mas que a empresa tem, de envolvimento na 

sociedade e de apoio social, em que já um largo número de pessoas participa, são bastante 

estimulantes para os que participam e na divulgação para que as outras pessoas percebam 

que a empresa não é só uma entidade de negócio. 

AB – Referia-se a estas formações da área comportamental mas que ocorrem em 

algum contexto específico? Por exemplo, no âmbito do projecto do GungHo, 

fizeram-se no passado acções mais informais, reuniões nos hotéis… 

OA – Fizeram-se várias. Tiveram o seu mérito. Penso que se ganhou alguma coisa com isso. 

AB – Ia acrescentar alguma coisa? 

OA – Estava aqui a olhar para o plano de formação de 2008 e estava a reler qual era a 

incidência, no ano 2008 penso que podemos dizer que ele está mais focado na área dos 

clientes e dos produtos. Mas também porque fizemos nos anos anteriores muito mais acções 

com outros enfoques. 

AB – Ainda em relação à questão que lhe colocava anteriormente e que já antes da 

gravação falámos, sobre o curso da Diversidade. Porque é que crê que a empresa 

realizou este curso e quer que todos os trabalhadores o façam? O que é que está 

por trás? É um curso que não tem a ver directamente com as tarefas que as 

pessoas executam… 

OA – Não tem a ver directamente mas tem a ver com os desafios novos e a maneira como as 

empresas se vêem ou gostam de ser vistas na parte económica, social e política, e no 

contexto social. Eu digo isto porque penso que é isso mesmo que pretendem, que é de não 
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aparecer como entidades meramente económicas mas é de aparecerem como parceiros 

sociais importantes que dinamizam valores e são elas portadoras de criação de novas 

mentalidades. Nós sabemos como a questão da diversidade é cada vez mais um tema de 

moda, mas devemos tomá-lo muito a sério porque mesmo em sociedades como as nossas, 

em Portugal ou na Alemanha, somos todos ocidentais mas temos diferenças e, no entanto, 

aquilo que damos como adquirido, está longe de ser conseguido. O tema da diversidade, e 

sendo algo que é colocado às empresas como uma oportunidade, eu acho que para o grupo, 

é um bom lema para o grupo aparecer com essa formação. 

AB – Portanto, considera que o objectivo da empresa poderá ser o da imagem que 

quer dar para o exterior, mas ao mesmo tempo, está a promover o 

desenvolvimento… 

OA – Mas eu não digo isso, “como imagem” no sentido só limitado ou restrito à imagem. As 

empresas consideram-se a elas próprias com outras responsabilidades. E ao assumir essas 

responsabilidades, vão caminhando por vias que até aqui não eram as usuais numa empresa 

e que agora sentem também como sua responsabilidade. A questão dos direitos humanos, 

da igualdade, da diversidade, isso é interessante. 

AB – Não sei se há alguma questão que eu não lhe tenha colocado e que considere 

importante referir… 

OA – Se depois me ocorrer alguma coisa mais, acrescentarei na revisão da entrevista 

transcrita. 

AB – Bem, eu não lhe perguntei sobre a avaliação da formação. Como é que a 

empresa ou os directores sabem que a formação à qual os seus colaboradores têm 

acesso, como é que sabe que a formação foi eficaz, que tem aplicação ao nível do 

trabalho? 

OA – Depende que necessidades é que a formação vem suprir. Se eram determinadas 

lacunas para melhorar o desempenho e a eficiência da função, nos tempos seguintes, vê-se 

as melhoras, o desenvolvimento. Isso nota-se no desempenho. 

AB – Mas existem alguns instrumentos para medir isso? Questionários? 

OA – Isso, sim, por parte de quem faz a formação. Aí é logo feito um controlo sobre isso, a 

áreas dos RH manda-nos depois uma ficha de controlo para nós avaliarmos. O facto de eles 

fazerem isso, recorda-nos a nós que devemos estar atentos na verificação dos resultados da 

formação. Isso já o teríamos mas com tantas outras coisas…já sabemos que devemos fazer 

essa verificação e responder a esse inquérito. Dá tempo para ver depois no desempenho 

qual é o impacto dessa formação. A melhorar, para mim, é quando uma formação possa 

surgir como algo novo, exemplo, gestão de projectos, o domínio de um determinado 

software, pode não haver logo de imediato um projecto ou tarefa que permita a utilização 
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dessa ferramenta mas seria bom poder pensar logo no mais imediato possível, até para 

entusiasmar a pessoa e ver logo, mais notoriamente os resultados dessa formação. Posso 

melhorar, e é essa a preocupação, porque por vezes, o tempo é muito pouco mas é 

importante. 

AB – E frequentam, no âmbito da sua direcção, acções de formação no exterior? E 

os RH têm essa informação? 

OA – Sim. Têm, normalmente, para já nós temos todos acesso a uma formação, 

normalmente, na Alemanha que é o programa de formação da MunichRe que é uma empresa 

resseguradora mas que tem uma ligação muito forte – já foi mais - de capital, com a Allianz. 

Mas que desde sempre ou desde há muitos anos, faz um programa de formação e tem 

sempre afectados uns quantos lugares para colaboradores do grupo Allianz. Nós depois 

propomos a participação de pessoas, o que é muito interessante porque as pessoas das 

várias áreas vão participar nessas formações na Alemanha. Nós no Resseguro participamos 

em algumas dessas e noutras para os quais somos convidados pelos resseguradores que 

estão interessados eles próprios em fazer as formações nas áreas da sua actividade. Ou que 

percebem como interesse para nós como clientes, para este mercado, etc.  

AB – Mas para além destas acções que constam do plano de formação, há outras, 

No exterior… 

OA – Sim, sim, há outras que nos mandam para nós e eu depois faço a proposta de 

formação e como são classificadas como formação, a DRH conhece isso. 

AB – Têm conhecimento e entra nas estatísticas de formação da empresa… 

OA – Sim. Penso que sim, porque isso é classificado como formação. Nós damos-lhes sempre 

conhecimento. 

AB – Muito obrigada. 


