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FALZ10/11 

Seguros Allianz 

Dinamizadores Comerciais/ Formadores: António Neves e Renato Virgílio 

Entrevista: 17/12/08 das 16h10 às 17h05 

______________________________________________________________ 

AB – Começo por lhes perguntar quais é que são as funções do Dinamizador 

Comercial. É a vossa função na empresa. 

AN – A nossa função é o levantamento de necessidades, a preparação, toda a organização, a 

construção da acção que nos é solicitada, a apresentação da acção para discussão e a seguir 

levá-la à prática para que o objectivo que está subjacente à acção seja conseguido. 

RV -  

AB – Está-me a falar do âmbito das funções de formação. Mas na função de 

Dinamizador Comercial há outras funções, ou é só formação? 

AN – Como lhe disse, toda a área de preparação, até o levantamento de necessidades. 

RV - 

AB – Toda a vossa função é em função, digamos, da organização e da execução da 

formação? 

AN – Exactamente. Começa a montante da formação com o pedido e com a necessidade que 

nos é transmitida. Essa necessidade às vezes é-nos transmitida por um director de primeira 

linha, com uma ideia genérica de sensibilidade que ele tem. Não é uma necessidade clara, é 

a sensibilidade que ele tem, que poderá haver aqui algum aspecto que convirá salvaguardar. 

Um aspecto qualquer que ele entenda. A partir daí, nós não arrancamos directamente para a 

formação. Nós vamos falar com as pessoas, verificar ou se nos entregarem já um 

levantamento de necessidades, começamos a ter uma percepção do que é que, em princípio, 

necessitam e de que forma, em que moldes e em que termos. Esse caldo, vai ser a base do 

trabalho para o levantamento já da matéria e depois da adaptação dessa matéria. 

RV – Eu podia só acrescentar, como disse em off, porque a questão que colocou tem a ver 

com a expressão “Dinamizador”. Nós no passado recente, para além de tudo isto que o 

Neves acabou de dizer, também nos competia dinamizar a rede. Aí a  expressão utilizada de 

dinamizador. Como nós tínhamos um contacto permanente com a rede, que são os nossos 

intermediários, permitia-nos criar essa dinâmica, daí a expressão de dinamizadores. Quer 

dizer, nós não era só a formação propriamente dita de todo este trabalho que é feito; antes 

da formação propriamente dita, há todo um trabalhão imenso que é feito até chegarmos ao 

dia da formação. Mas para além disso, no passado recente, como tínhamos um contacto com 
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a rede comercial, os intermediários, fazíamos esta amálgama que nós procurávamos 

dinamizar. 

AN – Agora se necessitar especificamente e claramente do formalismo da nossa função, nós 

temos isso e vamos-lhe enviar. 

AB – Ainda em relação ao que disse, quais são as principais diferenças entre o que 

faziam como dinamizadores, e agora, como formadores? São formadores 

permanentes, não é? 

RV – Digamos que nós perdemos algum contacto com os agentes, esses nossos 

intermediários, mediadores, como queira chamar…  

AN – Por transposição, para que esse cuidado a posteriori da formação seja dado quer aos 

gerentes de dependência, quer aos directores regionais, quer aos técnicos comerciais, isto 

porque a companhia o que entendeu é que em vez de existir esta parte da dinamização que 

estava a jusante da formação, entendeu-se que essa parte deveria ser feita por 

acompanhamento pelas redes e sub-redes da Companhia que apoiam os agentes e então 

daí, a nossa formação quando termina, nós apenas nos fica alguma monitorização do pós-

formação mas muito pouca, quanto mais não seja a da avaliação da acção e verificar a 

posteriori, no contacto que fazemos informal quase a um gerente, a um comercial, a 3 ou 4 

pessoas que estiveram na acção de formação “como é que correu?”, mas sem essa tal 

dinamização que era um acompanhamento de corpo inteiro… 

AB – Muito no posto de trabalho, lá com eles, era isso? 

RV – Sim, sim, portanto, obrigava-nos a deslocar e localmente, a Allianz tem uma 

implantação a nível nacional e em termos logísticos obrigava-nos a fazer essas deslocações 

permanentes. Nós, apesar de sermos poucos, existe uma organização em termos logísticos, 

a equipa são 4 e dividimos o país em 4 por forma  a localmente fazer o contacto. Vamos lá a 

ver: não houve um corte radical, até como o Neves começou por dizer. Até porque neste 

momento estamos com um projecto da companhia, os tais seniores que há bocado falámos 

em off, repare, que nós para além da formação – nós na verdade fazemos muita coisa – 

desde o recrutamento, o Neves aí tem grandes responsabilidades até mesmo no próprio 

anúncio, começa aí o êxito do anúncio que é colocado, há o processo de recrutamento e 

depois fazemos a formação e repare que aqui já estamos a ter o contacto com os tais nossos 

futuros intermediários que foge um bocadinho aquilo que acabámos de lhe dizer. 

AB – Em relação à organização da formação, como é que tudo começa? Podem dar-

me um exemplo de uma acção de formação que tenham agora em mãos? Como e 

que começou esse tal diagnóstico. Quais foram os inputs para essa formação? Foi o 

quê? Os resultados de vendas? 
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AN – Podemos definir em duas situações perfeitamente distintas. A formação dos Quadros 

internos da Companhia e este projecto Senior que o meu colega acabou de referir. Vamos 

falar sobre uma acção típica de Quadros internos. Verifica-se que há uma baixa nas vendas 

de um determinado produto, essa sensibilidade chega por via dos mapas ao director, o 

director, em reunião com os seus chefes de departamento verifica que poderá haver 

necessidade de estimular e esse estímulo pode ser por via de informação, de formação, 

lançamento de uma campanha, portanto, imaginam o que é que pode estar a correr mal , o 

que poderia correr melhor e como. Uma das variantes, se se aposta na formação que pode 

aqui ser entendida como reciclagem – porque há aqui estes dois aspectos diferentes, neste 

caso seria quase uma reciclagem, se é que não há novidades do produto, é um refrescar da 

memória, então aí, depois de consolidar essa percepção, com os chefes de departamento 

contacta o departamento de Marketing - Formação através do nosso director. O nosso 

director designa-nos essa – que ainda é uma sensibilidade e que será interessante 

verificarmos se ela tem pernas para andar, e em que moldes é que tem e a partir daí, nós 

fazemos um primeiro contacto com os – porque temos uma excelente relação com os 

directores regionais, os gerentes de dependência, com os técnicos comerciais e apercebemo-

nos o que é que em princípio não está a correr bem: é uma situação alargada? é diferente no 

Centro, no Norte e no Sul? Começamos a ter, cada um de nós, ao contactar os seus gerentes 

e técnicos, uma leitura que pode inclusive ser poli facetada pode não ser uma única leitura. 

Podem ser 4 leituras. Uma no Norte, uma no Norte Centro, uma no Sul e outra no Sul Sul. E 

então, se calhar, eu diria que apesar de avançarmos, já começamos a delinear aqui que 

temos de ter perspectivas e abordagens diferentes de acordo com as necessidades que 

estamos a fazer este levantamento, logo inicial. 

AB – E fazem sempre isso? 

AN – Sim, é o normal. Depois temos este levantamento… 

AB – Desculpe interrompê-lo, portanto, aí o que está a fazer é para além de validar 

aquela informação que chegou antes, é também diagnosticar os problemas no 

sentido de adequar a formação ao grupo. É isso? 

AN – Exactamente, e ver se ela poderá ser eficaz ou se afinal não faz qualquer sentido e se 

calhar uma centralização da documentação que apoia, uma melhoria dos mecanismos e das 

ferramentas de apoio à venda, o colocar de maneira mais clara as informações disponíveis 

na Intranet e no MedNet. Ou seja, se calhar, vamos ter uma leitura e essa leitura vamos 

transmiti-la. Se verificarmos que passa por formação, juntamo-nos ao director da área que 

teve essa sensibilidade inicial – para já, primeiro fazemos uma reunião com o nosso director 

para lhe dizer qual foi a sensibilidade que tivemos – e ele dá-nos o ok para avançarmos, 

primeiro para o director e chefias da área onde foi solicitada a formação e então a partir daí 

dizemos qual foi a leitura que fizemos daquela sensibilidade – bem, o primeiro contacto é 

feito director - director. Quando nós chegamos, vamos ouvir pela primeira vez e “nós 

estamos aqui, digam-nos o que é que efectivamente necessitam, qual o alvo que pretendem 
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alcançar” e depois de termos essa percepção, nós já levamos trabalho de casa feito. Dizemos 

“pronto, nós  a nível nacional encontrámos este leque alargado de necessidades” 

AB – E fazem uma proposta? 

AN – Fazemos uma proposta. Essa proposta pode passar por dois caminhos: ou a secção 

técnica ou o sector que solicita a acção de formação, prepara a roupagem, ou seja, prepara o 

power-point e diz-nos “falem sobre isto”, naturalmente, nós recebemo-lo, adaptamo-lo 

àquilo que entendemos ser comestível visualmente e aplicável verbalmente, para o 

transmitir na prática, porque admitimos que as pessoas quando constroem as coisas, o 

fazem com muito boa vontade e com muito material que às vezes esse material tem que ser 

dito e não lido e então tentamos adaptá-lo.  

AB – Já está aí a referir-se à vossa preparação como formador? 

AN – Essa já entra na preparação. 

AB – E quem é que vos prepara essa informação, desculpe? 

AN – Essa preparação pode vir por duas vias, como eu lhe estava a referir. Ou a secção 

técnica prepara o power-point… 

AB – Sim, e o que é a secção técnica? 

AN – A secção técnica é o departamento se é de sinistros, se é de produção, se é o 

automóvel, se é o multirriscos, se é o do incêndio, enfim… a área que efectivamente mostrou 

aquela necessidade aquilo que fazemos é discutir com essa área e depois colocamos a 

possibilidade do sector nos preparar um power-point e nós trabalhamo-lo, antes da acção de 

formação, vamos à aceitação e discutimo-lo antes da acção de formação. Se não nos 

preparam o power-point, somos nós que o construímos, de acordo com a sensibilidade que  

tivermos, fazemos uma nova reunião com o departamento que solicitou a  formação para ver 

o que acham , voltamos a fazer uma nova preparação, criamos um modelo final que levamos 

à aceitação e nessa fase, em princípio, já se sabe ou pelo menos nós, já propusemos horas e 

já foi aceite, já discutimos isso com o nosso director, e já temos o ok favorável do director 

comercial, já temos a aceitação dos directores regionais porque isto ocupa algum tempo da 

sua rede e eles têm que saber se têm essa disponibilidade de tempo e a partir daí, 

normalmente é o nosso director que faz a comunicação a toda a rede da companhia de 

delegações e escritórios no sentido de dizer os escritórios X, Y e Z irão à formação no dia 4, 

o outro no dia 7 e o outro no dia 12. Nós dinamizadores – formadores, temos uma reunião 

prévia, final para verificação do modus operandi de cada uma acção de formação, como é 

que vamos abrir, como é que vamos cada um de nós vai falar de coisas diferentes… 

RV – É aquilo que normalmente designamos como a formação zero. É importante, aliás, a 

partir do momento em que pusemos em prática essa metodologia, temos tido melhor êxito, 
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é uma melhor preparação. É uma uniformização do processo mas essa formação zero 

permite-nos fazer o acerto final. O Neves disse tudo, a única coisa que eu poderia 

acrescentar é que quando lançamos um produto novo, é evidente que também temos essa 

tarefa, como é óbvio. Tudo o que o Neves disse é a mais pura das verdades e ele deixou 

para mim, referir o facto de que também temos essa competência, com um novo produto. 

Há um bocado fez uma pergunta que não estava a perceber e eu lembrei-me disto, desta 

mnemónica que é pensar num piano: enquanto que na Companhia há várias teclas, nós 

temos que ter o piano, ter as teclas todas. Cada um, tecnicamente, eles laboram sobre 

determinado ramo ou produto e nós temos que tocar em todos os temas. 

AN – Naquilo que me perguntou que é a formação de Quadros internos da Companhia, a 

outra acção que é o projecto Sénior, já se vocaciona para candidatos a mediadores, agentes 

de seguros e então aqui a metodologia é diferente. Foi criado um projecto, está dentro dos 

novos formatos de captação de novos mediadores porque se entendeu que há uma mancha 

da população, acima dos 50 anos, que não está aproveitada e muita dessa gente que está 

numa fase de pré-reforma e reforma, é útil, é válida, é madura, tem muitos conhecimentos, 

pode haver interesse enormíssimo em captar essa mais-valia adquirida e essas competências 

anteriores. Por outro lado, para a pessoa, é importante porque vem torná-la de novo activa, 

podem ver uma nova forma de ver os seguros e não apenas como utilizadores e utente sou 

compradores e aqui vêm ver toda a mecânica elo lado da seguradora. Captamos através de 

um anúncio que foi construído para esta área, foi muito cuidadosa a construção do anúncio – 

foi feito pelo nosso director, após o anúncio - que sai durante 2 semanas, há uma fase de 

atendimento, há uma primeira filtragem, há uma segunda fase de entrevistas, segunda 

filtragem em que se começam a definir quais as pessoas eu vão estar mais adequadas para 

poderem estar dentro do projecto e depois a partir daí fazemos o encaminhamento dessas 

pessoas para os gerentes de dependência da zona, no sentido de que os próprios gerentes se 

sintam envolvidos nesta captação desta gente e para que sintam que são agentes que eles 

próprios também entrevistaram, e é a nossa entrevista com a entrevista deles que valida o 

candidato em formação. A partir daí entramos com o candidato em formação que decorre 

durante duas semanas, sobre os principais produtos, e muito bem aligeirado para que a 

profundidade seja feita à medida dos formandos, nós actuamos muito como facilitadores 

porque temos pessoas como desde advogados, directores e administradores de empresas, 

pessoas que tiveram responsabilidades a nível de pessoal, que conhecem muita coisa a nível 

de produtos financeiros e fundos de pensões, e nós aqui tiramos um pouco a mão do piano e 

deixamos que eles tragam a sua própria experiência. Decorre a acção nessas duas semanas 

e depois a partir daí entra numa fase de certificação. 

RV – Só pôr aqui mais uma pecinha. É que para além da noção destes produtos, 

introduzimos algumas técnicas de venda, para os auxiliar logo. 

AB – Tentam juntar a formação de produto com a técnica de vendas… 
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RV – Exactamente, até mesmo para desanuviar e serve para juntar o útil ao agradável. 

AN – E ao contrário do que se poderia pensar que a teatralização que se faz, normalmente, 

em técnicas de venda, não resultaria, puxa-se para a grande leitura que se faz do jogo que 

se fez e as pessoas participam com muito gosto e é interessantíssimo porque sentem que 

isso é a mais-valia do dia, é o ensinamento do aspecto prático, é isso que eu acho que os 

adultos valorizam muito na formação. 

RV – Tem sido uma agradável e óptima experiência para nós. Nós temos recolhido uma boa 

experiência. 

AB – Em relação ainda à vossa acção como formadores, pergunto se têm formas de 

verificar se a formação que fizeram foi eficaz.  

AN – Fazemo-lo de duas formas. Uma imediata e outra a posteriori. Eu diria que a imediata é 

científica e muito bem conseguida e a posteriori é um pouco por sensibilidade  e não temos 

evidências que se possam mostrar. No final de cada acção de formação entregamos a cada 

formando uma folha em que eles na parte da frente colocam a expectativa, o interesse, o 

formador, como é que o entenderam, e aí as pessoas são um bocadinho condescendentes, e 

uma das coisas que relevamos é preencher o verso que tem 3 aspectos importantíssimos 

que são: os pontos fortes da acção, os pontos a melhorar e as sugestões. 

AB – Certo, de qualquer forma, desculpe interrompe-lo, essa avaliação é da 

reacção, saber se gostou ou não gostou. A minha questão era mais sobre a eficácia. 

Uma coisa é se eles gostaram outra coisa é se eles efectivamente aplicam os 

conhecimento no trabalho. 

AN – Como lhe disse, essa é a segunda área que eu lhe ia referir. Essa questão da eficácia, 

normalmente, verificamos muito mais verbalmente e por sensibilidade do que por documento 

ou uma estatística, isso não existe. 

AB – Mas, por exemplo, se o problema era um problema de vendas, fazem a análise 

das vendas posterior à formação…essa é uma prática ou não? Uma melhoria das 

vendas após a formação, podem associar a formação? 

AN – Exactamente, se se verifica. Podemos, mas não cientificamente. Por exemplo quando 

fizemos uma campanha da acção que eu lhe referia e como as campanhas para os produtos 

são designadas aqui pelo nosso departamento, normalmente, o nosso director, após 

formação, desta situação, lança normalmente uma campanha e essa campanha traz pontos, 

o que pode possibilitar a que o agentes vão a viagens e seminários, ficam muito 

empenhados por isso, pelo que saber medir o que foi feito pela formação ou o que foi via 

campanha, não é possível medir isso. Sabemos é que se houve uma melhoria, o esforço de 

todos terá contribuído par aos resultados. Das acções de formação, trazemos algumas notas 

daquilo que os formandos nos vão indicando e essas notas acabamos por juntá-las todas e 
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seguem um conjunto dessas notas para os diversos departamentos porque algumas dessas 

situações são de uma aplicabilidade fácil e se calhar com resultados positivos rapidamente. 

Ou seja, há um misto de possibilidades de que as coisas corram bem por esses factos mas 

dizer que há uma evidência, que foi a formação que melhorou as vendas 14% não sou capaz 

de lhe dizer. 

AB – Enquanto trabalhadores desta casa, como é que vêem a política de formação 

desta empresa? Nomeadamente no vosso percurso profissional, a formação da 

empresa tem sido um contributo válido? Mais a formação em sala ou mais a 

aprendizagem do dia a dia com os colegas? Em geral… 

AN – Nós temos no nosso registo, na folha de cada um de nós, o número de acções de 

formação em que estivemos presente. Eu sinto-me um privilegiado porque estive num 

enorme conjunto de acções de formação mas, para além de ter estado nessa formação toda 

porque a empresa efectivamente aposta muito na formação, acho que o que eu dou mais 

valor a isto tudo é o facto de isto ter contribuído para a minha acção diária. Porque 

efectivamente os pontos que temos tocado, as acções em que tenho estado presente, fazem 

com que eu me sinta cada vez mais adequado para a função que desempenho e estão 

perfeitamente ajustadas ao meu desempenho. 

RV – Eu gostava de ter mais formação. O Neves tem mais anos do que eu e teve 

possibilidades e eu espero vir ainda a tê-las. Se nos puderem possibilitar mais, é preciso é 

ter tempo para participar nessas acções e essas acções são válidas para o nosso 

desempenho.  

AN – Até porque normalmente somos nós que as pedimos. Todos os anos há uma relação 

das acções que vão ser desencadeadas e nós inscrevemo-nos, temos algumas que nos caem 

no colo e uma boa parte delas são aquelas que pedimos e até podia ser “fui assistir àquilo e 

não tive uma mais-valia importante” mas… – bem, também há algumas que não se 

desenvolvem, provavelmente por não haver o quórum suficiente, este ano inscrevi-me numa 

que precisava de tirar e não tirei mas para o ano em princípio, volto-me a inscrever. 

AB – Em relação ao que acabaram de referir, há duas questões: perguntava se 

desta formação que têm recebido, a empresa vos facultou a formação de 

formadores com vista à certificação como formadores. A segunda questão é em 

relação ao momento do diagnóstico de necessidades que é quando a Direcção de 

Pessoal vos envia o questionário com uma lista de cursos. Essa lista de cursos é 

suficiente e representativa de toda a formação que necessitam.  

AN – Nós tivemos este anos a formação e formadores, nós não tínhamos o CAP e passámos 

a ter. 

AB – Foi um pedido vosso ou foi a empresa que sugeriu? 
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AN – Não, foi a empresa que determinou que deveríamos ter o CAP. Relativamente à 

segunda questão, eu diria que a panóplia é muito alargada, o próprio departamento de 

formação da companhia para Quadros, opta por 3 vias de formação: a primeira via é uma via 

interna que pode ser tanto de uma bolsa de formadores aplicada em nós ou de uma bolsa de 

formadores da área técnica ou das áreas específicas que vão dar as acções. Por exemplo, o 

Branqueamento de Capitais, foi dada por uma directora de departamento Jurídico porque ela 

domina toda aquela área. 

AB – Portanto, é uma prática da empresa usar os profissionais, as pessoas que 

mais sabem a dar a formação. 

RV – E nós fazemos parte dessa bolsa de formadores. 

AN – Ou por exemplo, acidentes de trabalho, é uma área técnica, que tem colegas técnicos 

que são altamente credenciados para falar sobre a matéria, mas o departamento de Pessoal 

entendeu que deveríamos ser nós, como formadores a dar essa acção. Então aí, o que 

acontece é que já fomos nós como formadores a dar essa acção e então o que acontece é 

que fomos nós que demos essa acção. Preparámo-la, apresentámo-la, foi validade e nós 

transmitimos essa acção. 

AB – Ainda duas questões para terminar, não muito fáceis porque não são talvez, 

muito objectivas. A primeira é, se consideram que para além da formação formal, 

em sala, se há outras modalidades de formação ou se há práticas de organização 

do trabalho que são por si só formativas. Quero dizer que se calhar não 

aprendemos só em cursos, aprendemos também noutros contextos e se calhar há 

situações que favorecem mais essa aprendizagem…Acham que - daquilo que 

conhecem na empresa, há formas de trabalhar ou pela maneira como as pessoas 

estão organizadas numa delegação ou noutra, que favorecem que as pessoas 

saibam mais, ou que aprendam melhor? 

AN – Dou-lhe o exemplo de uma acção de formação que eu acho e que já a fiz que é o e-

learning através do sistema informático. A pessoa põe os auscultadores e durante o trabalho 

põe um cartaz a dizer “estou em formação, por favor não interrompa” e depois a partir dali, 

estou a  ouvir e estou a responder a uma série de quadros. Eu acho que isso não funciona. 

Tem a sua utilidade mas a formação on-the-job e em sala são as que têm um melhor 

resultado porque há possibilidade de haver intercâmbio entre as pessoas. Nós não podemos 

esquecer que as pessoas aprendem muito umas com as outras. Se as pusermos em boxes 

separadas a aprender, não há partilha de conhecimentos, as pessoas ficam perfeitamente 

coarctadas no seu aspecto de interligação com os outros elementos da acção. Na empresa 

somos um conjunto de uns e só se faz com partilha de conhecimentos. 

AB – Pode-me dar algum exemplo concreto, em que se promove essa partilha de 

conhecimentos? Por exemplo, com os vossos Seniores, agora… 
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AN – Ah com eles não funcionaria. Era uma morte à nascença. As pessoas adultas 

necessitam de contacto social, pessoal, visual, precisam de falar e se nós privilegiarmos a 

formação em e-learning e mesmo em b-learning, eu estou convicto de que a percentagem de 

absorção daquilo que se está a aprender, não é tão profundo, exactamente por esse 

desconhecimento do parceiro. A melhora acção de formação e já fizemos algumas foram 

acções on-the-job, ir ao posto de trabalho, juntar dois ou três colegas e estarmos a olhar 

todos para aquele computador e dizer “olha é assim, e assim,…” as pessoas acham isso 

delicioso.  

AB – Já fizeram isso também? 

AN – Em vez de dizermos aos colegas venham cá, somos nós que nos deslocamos e vamos 

lá. Em vez de darmos formação para 20 ou 30, damos para 2 ou para 3. Eu estou convicto 

que é aí que se obtém o melhor dos resultados. A formação disseminada com pequenos 

grupos é a ideal. Não sei se estás de acordo? 

RV – Estou totalmente de acordo, a primeira experiência que eu tive foi precisamente com a 

formação de e-learning, eu já tinha ouvido falar de um colega do BES (…) e sublinho tudo o 

que o Neves disse e ainda vou acrescentar que as formações que nós fazemos há sempre o 

sentido prático. Temos a vantagem de ter estado muitos anos na área comercial. Sabemos 

quais são as necessidades que eles têm. Portanto, tentamos proporcionar mais do que eles 

virem a sala e oiçam dois indivíduos a falar. O que nós procuramos é que eles mexam no 

barro, é pô-los a discutir por eles, a técnica da facilitação é o que procuramos criar como 

modelo das nossas formações. 

AB –A última questão é se na vossa opinião, a formação na Allianz - para além de 

ser direccionada para o trabalho, para a tarefa ou resolução de problemas, se 

direcciona também para o desenvolvimento pessoal e social, como pessoas? Há 

alguma coisa na empresa que promova o desenvolvimento dos trabalhadores como 

pessoas? 

AN – Já existiu. No tempo da Celeste Brito, ela trouxe para a Companhia uma filosofia de 

trabalho que é a filosofia Gung Ho! Isso transmitiu um conjunto de valores, trouxe um gostar 

de trabalhar e gostar de trabalhar em equipa, as pessoas sentirem que podem delegar e 

auto-controlam-se a si próprios, o sentir que todos são úteis para a organização. O sentir 

que também merece muito sentirmos os outros como peças importantes da organização,  

mesmo os que estão nas tarefas mais mesquinhas (…) essa filosofia trouxe-nos o sentir que 

todos somos importantes e todos fazemos parte de uma organização importante para nós. 

Essa filosofia foi um pouco abandonada mas vem-nos à ideia ainda alguns aspectos o 

esquilo, do ganso e do castor. Penso que as organizações para formarem as pessoas nas 

suas relações interpessoais, não é com acções de liderança, não é com acções de capacidade 

de negociação que vêm transmitir esta sensibilidade de que nos devemos dar muito bem uns 

com os outros. Essa filosofia de trabalho foi importantíssima. 
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AB – Então, adquiriu-se essa sensibilidade não em cursos… 

AN – Houve qualquer coisa que nunca se chamou curso, nem formação. Começou a estar 

subcutâneo em cada um de nós.  

RV – Esta síntese disse tudo. Eu aqui sou um bocadinho mauzinho porque os cépticos, os do 

contra, acho que tiveram que dar a mão à palmatória. Tenho pena que tudo isto se 

esfumasse com a saída da Dra Celeste Brito e não houvesse a continuidade.  

AB – Há algum aspecto que eu não tenha colocado sobre a formação que 

considerem importante referir? 

AN – Eu achava que nos vinha fazer perguntas sobre o que nós sentimos quando estamos 

perante um adulto, porque é totalmente diferente  quando estamos perante uma criança ou 

um adolescente ou um recém-formado e o meu colega teve aqui sobretudo uma experiencia 

riquíssima com ex-formados, rapazitos com vinte e tal anos e acompanhou-os e tentou 

captá-los para a companhia, agora volta para a formação de pessoas adultas, adultas com A 

grande. Aqui a formação é totalmente diferente pela riqueza que estas pessoas têm em si, o 

empenho, uma das coisas que eu e o Renato tentámos criar foi que rapidamente se crie um 

espírito de igualdade e que as pessoas comecem a tratar-se por tu. No primeiro dia ninguém 

se conhece e ao terceiro dia toda a gente se tratava por tu. Com esta abertura, tudo entra, 

tudo flui e tudo se partilha. Não sei se foi essa a sensação que tiveste… 

RV – Perfeitamente. Para reforçar, tem sido uma experiencia muito agradável e liga com a 

questão que colocou há um bocado nós esperamos que os resultados surjam rapidamente 

mas com toda a modéstia, eu penso que também há algum sucesso na equipa dos 

formadores porque têm que conseguir um espírito de união e de grupo e de equipa, mas isso 

parte muito deles. Amanhã, organizado por eles, vamos juntar-nos todos para um almoço 

com todos.  

AB – Muito bem. Essa é também uma forma de poder medir os resultados da 

formação. Muito obrigada. 


