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DALZ07 

Seguros Allianz 

Resp. da Qualidade: Dra Joana Carrilho 

Entrevista: 21/11/08 das 14h10 às 14h50 

______________________________________________________________ 

AB – Começaria por lhe perguntar, em que medida é que a formação que é 

desenvolvida na empresa está ordenada com a política da empresa e os planos de 

inovação e qualidade. 

JC – Antes e mais, julgo que também já tem conhecimento também, em termos legislativos, 

há um número de horas a que as pessoas têm necessidade de ter, todos os colaboradores… 

AB – Refere-se a legislação laboral, ou a algo específico do ramo dos seguros… 

JC – Não, nada específico dos seguros. E portanto, esse é um dos requisitos que nós temos 

sempre atenção, nomeadamente também na área da Qualidade. Os requisitos legais são 

essenciais para desenvolver o sistema de Gestão da Qualidade e por sua vez, estar ele 

próprio certificado. Dentro deste âmbito, o nosso sistema de Gestão da Qualidade já está 

muito integrado dentro da gestão. O Sistema de Gestão da Qualidade (GQ) não é um 

sistema à parte daquilo que é a gestão da companhia. Portanto, o que eu quero dizer com 

isto, é que não há uma imposição da nossa parte ou do sistema de Gestão da Qualidade face 

ao desenvolvimento das pessoas, dos colaboradores. Naturalmente que esse é um dos 

princípios do sistema de GQ, o desenvolvimento de recursos, o desenvolvimento das pessoas 

de forma a poderem fornecer um serviço adequado aos próprios clientes. Daí não estar 

desassociado. De qualquer forma, o controlo que nós fazemos, não é nulo porque nós temos 

esse controlo em termos anuais através de uma revisão do sistema de GQ numa reunião que 

se faz anualmente para revermos todo o sistema e é onde eu tenho acesso a informação 

através dos indicadores de gestão conseguimos todos perceber se estamos ou não a seguir 

de acordo com aquilo que foi previamente definido como objectivo. É neste âmbito, portanto, 

não há uma intervenção directa da Qualidade em relação aos RH nem à formação das 

pessoas até porque há duas áreas distintas. Há a formação dos colaboradores e depois há 

toda a formação dos intermediários, a nível dos agentes e aí nem sequer é os RH que a 

fazem, não são eles que notam ou verificam que há uma necessidade de realizar a formação, 

mas sim é a própria direcção de vendas que propõe a formação aos agentes. Isto é só para 

lhe dar uma noção geral de como é que as coisas estão. Aqui dentro, normalmente, são os 

RH que nos enviam a formação e em que os responsáveis das áreas analisam quais são os 

tipos de formação que os RH têm para o ano seguinte e nós propomos então as pessoas a 

essas mesmas acções que eles nos indicam como sendo importantes para o desenvolvimento 

dos colaboradores. Excepcionalmente, pode acontecer também no nosso caso, por exemplo, 

a nível das reclamações, verificámos que havia algumas necessidades de formação e nesse 

caso também pode haver propostas das próprias áreas … (interrupção da entrevista) …e 

portanto estava eu a dizer que…. 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\8\ulsd060995_td_Allianz 

_entrev_7.docC:\Users\Alda\Documents\Os meus documentos\PhD\3º ano\Allianz\Allianz -entrev 2.doc 
2

AB – A formação pode partir das áreas… 

JC – Sim, pode partir das áreas. Em termos de timing, agora também não tenho a certeza 

mas no início do ano, os RH enviam-nos uma lista das formações que estão a pensar realizar 

e nós, então, identificamos os colaboradores, propomos aos colaboradores, perguntamos se 

estão interessados, se querem ou não querem ir, basicamente, passa por aí. Ou, vice versa, 

também pode acontecer que sejam os próprios responsáveis a propor, por uma questão de 

necessidade, ou que possa surgir ao longo do ano alguma formação que nós entendemos 

que seja necessária para as pessoas ou mesmo para nós próprios e aí propomos aos RH a 

participação nessa mesma formação. Portanto, há aqui uma relação que flui naturalmente e 

tem a ver com as necessidades de cada um. 

AB – Tem estado a referir-se a uma área da empresa da qual é responsável. 

Quantas pessoas trabalham na área da Qualidade? 

JC – Nesta área? Funcionam 4 pessoas, comigo, 5. 

AB – E já agora, como responsável do departamento, quais é que são os critérios 

que faz com que envie as pessoas à formação? As pessoas é que escolhem e vão à 

formação que querem? 

JC – Não, não necessariamente. Há uma oferta… 

AB – Sim, e as pessoas escolhem de acordo com os gostos ou com necessidades…? 

JC – O modo de funcionamento depende muito do departamento. Aqui, essa lista chega, eu 

envio a lista para as pessoas, escolhem a formação que realmente têm interesse em 

participar e eu depois vejo se há ou não há motivo para isso, portanto, aqui é feita uma 

análise dentro da perspectiva da necessidade custo-benefício – tem mesmo que haver –e 

pode não ser oportuno na altura, ser o momento mais oportuno para participar numa 

formação, e depois, aí falo com a pessoa e dou-lhe a indicação se sim ou não, justificando, 

obviamente, qual o motivo pelo que vai ou pelo que não vai.  

AB – Ainda outra questão sobre a percepção que tem, como responsável de um 

departamento, uma área desta casa, relativamente à formação. Vê-a mais reactiva 

ou proactiva? 

JC – Acho que há as duas coisas. Ou seja, acho que é proactiva no sentido em que há muita 

formação que é feita nesta casa que é inovadora e que é para proporcionar às pessoas, não 

porque alguma coisa tenha corrido mal, nomeadamente uma formação que fazem que é a 

formação para formadores, julgo que não é por uma questão de ter havido algum problema, 

em tempos já passados. Penso que sim, que é uma preparação para as pessoas poderem 

também executar algumas tarefas, se têm necessidade para isso. 
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AB – Em relação à questão da Qualidade, concretamente, perguntava-lhe quais os 

indicadores que revertem para as políticas de formação? Os inputs, 

nomeadamente, indicadores de Qualidade. Há pouco referiu que não há 

propriamente uma relação mas a verdade é que no âmbito das entrevistas que 

estamos a realizar, já foi referido que alguns dos questionários da Qualidade de 

satisfação, do nível de satisfação dos clientes, por exemplo, são da 

responsabilidade aqui da área da Qualidade. Então, vêm os resultados e depois o 

que é que faz? São dados às áreas, há alguma coisa depois no âmbito das medidas 

de melhoria que tenha a ver ou que se possa relacionar com a formação? 

JC – Isso era uma outra questão que eu também ia falar consigo. Portanto, a nível da 

formação, há formações que as pessoas fazem que são detectadas reactivamente, ou seja, 

por questões de insatisfação do cliente ou porque verificamos que há reclamações numa área 

mais do que outra e portanto há necessidade de se fazer formação aquele grupo de pessoas, 

há um trabalho conjunto entre a informação que eu tenho relativamente a estudos de 

satisfação que nós fazemos mensalmente e que nós podemos de lá retirar alguma 

informação e verificar onde é que as pessoas estão menos desenvolvidas em determinadas 

áreas, devido às respostas e percebemos, conseguimos entender quais são as áreas que 

necessitam de mais formação e isso foi transmitido às áreas responsáveis, nomeadamente 

os sinistros, que é uma das áreas com quem nós trabalhamos muito neste âmbito. Portanto, 

a questão é eu tenho informação vinda do exterior, ouvimos o cliente, percebemos que há 

algumas situações menos agradáveis e tentamos então inverter a situação através de 

formação, se for esse o caso, porque pode não ser, não é? Dou-lhe o exemplo, novamente, 

das reclamações. Nós temos um inquérito que nos permite avaliar como é que os clientes 

percepcionam a nossa gestão de reclamações, ela era extremamente negativa, ou seja, nós 

temos um sistema de reclamações bastante bom mas percebíamos que depois o cliente não 

percepcionava esta gestão como sendo uma coisa positiva. Como lhe disse, nós através 

desta análise percebemos de facto que havia aqui uma discrepância entre aquilo que era 

entendido como sendo uma boa gestão e o que seria entendido como sendo só gerir por 

gerir. Então demos formação às pessoas quer na área comportamental, quer na área técnica, 

mais operacional, em termos de sistema informático. Melhorámos substancialmente, 

portanto, este ano já temos resultados positivos. Esta formação resultou, iniciou-se em 

Outubro de 2007 e terminou em Maio de 2008 e logo de imediato, no mês seguinte  - é 

engraçado isto, no mês seguinte à formação, começou-se logo a sentir diferença. Muito 

pequenina, muito pequenina, mas conseguiu-se. E o que é certo é que este ano, os valores, 

os resultados das avaliações têm sido espectaculares. Eu tive ali um crescimento de cerca de 

20%. Eu estava com um valor negativo, menos 59%, 60% e subiu para 30%, 20% - 

qualquer coisa do género, ou seja, eu tive uma subida, uma melhoria à volta de 20 a 30%. 

Isto revelou-se que de facto, a formação foi eficaz, portanto aqui é outra questão, a questão 

da eficácia das acções que como sabe, no sistema de gestão da Qualidade é obrigatório. Nós 

sabemos se as formações são ou não eficazes para os formandos e este caso em concreto, 

revelou-se através do estudo, ou seja, através desta avaliação mensal que nós fazemos, 
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percebemos então que – há ainda que melhorar, sem dúvida ainda não estamos no ponto 

que queremos estar mas, melhorou substancialmente os nossos números. 

AB – Duas questões em relação ao que disse. Relativamente à avaliação dos 

resultados da formação, percebi que a melhoria dos resultados teve a ver com a 

formação… 

JC – Sim, foi um dos factores! Pode não ter sido o único mas foi um dos. 

AB – Como é que mediu esta eficácia da formação? Foi através dos resultados que 

passou a ter nos meses seguintes nos inquéritos aos clientes ou, através, utilizou 

outras formas, como perguntar aos responsáveis das áreas… 

JC – Nos RH eles fazem essa avaliação da eficácia através de um inquérito acho que 

directamente perguntam ao colaborador se considerou eficaz ou não considerou eficaz.  O 

método não é o ideal, nós sabemos que não é, já há alguns anos que andamos a tentar 

melhorar essa metodologia, não tem sido para já, agora está um bocadinho mais pendente 

porque também vamos mudar alguns sistemas informáticos -não sei se já ouviu falar no 

projecto Ibérico, e portanto, sistemas informáticos a desenvolver que nos permita avaliar de 

uma forma mais eficaz, mais célere, aliás, maior eficiência, a questão da eficácia, ficou para 

segundas núpcias. Porque nós agora vamos ter outro sistema informático e portanto não 

podemos estar agora a … 

AB – De qualquer forma, parece, pelo que referiu, que têm dados objectivos, não 

apenas subjectivos que são os baseados nas opiniões dos participantes, objectivos 

que são os dados dos questionários que coloca aos clientes. 

JC – Exactamente. Era o que lhe estava a dizer. Esta questão, põe-se a dois níveis. Um que 

é os RH que têm essa forma de avaliar a eficácia das formações e eu, concretamente para 

este caso, também tenho os próprios resultados do inquérito que tenho feito ao longo do 

ano. Portanto, percebo perfeitamente que houve uma melhoria substancial e que deveu-se 

ao facto de ter havido formação. Aí não tenho dúvidas nenhumas que sim. Depois há outra 

questão que é a avaliação dos próprios formandos… 

AB – A avaliação da reacção? Se gostaram do curso…. 

JC – Sim, exactamente, mas isso aí também deve ter falado com a pessoa dos RH que tem 

essa percepção… 

AB – Sim, é uma formação subjectiva, baseada na opinião deles… 

JC – Para mim, é, sem dúvida nenhuma, aqui em termos de avaliação da eficácia, os valores 

que são apresentados actualmente pelo cliente, é sem dúvida, a melhor forma de medir a 
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eficácia da formação. Só que isto não se pode por a todos os níveis, a todas as formações. É 

complicado… 

AB – E pode contar-me um pouco mais, detalhando um pouco como é que foi 

organizada essa formação? 

JC – Esta formação iniciou-se o ano passado a pesar de ter sido detectado – nós sabíamos 

que a gestão de reclamações não estava a ser feita de forma como nós gostaríamos. Nós, 

aqui a nossa área. E como é que nós conseguimos perceber isso? Porque nós fazemos 

auditorias internas, aleatoriamente, a determinados tipo de processo e percebemos que 

havia falhas quer ao nível de preenchimento de alguns campos, quer ao nível dos níveis de 

resposta, quer ainda ao nível do tipo de resposta que era dada ao cliente. Portanto, havia 

três situações que nós já nos tínhamos apercebido disto através das auditorias internas, 

nossas mesmo, aqui do sector. Depois, mais tarde, com uma auditoria interna a incidir no 

departamento deparámo-nos com várias não conformidades porque realmente havia ali 

situações que não estavam de acordo com a nossa norma de gestão de reclamações. Os 

procedimentos, nós sabíamos que de facto havia qualquer coisa que não estava a correr 

bem. Depois, começámos em Fevereiro de 2007, iniciámos um inquérito aos clientes, neste 

âmbito, no âmbito do processo de gestão de reclamações e púnhamos a questão se 

recomendava ou não a Companhia, face à reclamação que tinham apresentado, se 

recomendavam a um amigo ou a um colega – é aquela pergunta da recomendação que se 

faz. E depois seguem mais duas ou três questões, uma relativamente à (…)?, ao tempo de 

resolução e agora de cor também não sei…. Está ali se depois quiser. E os valores, como lhe 

digo, na questão da recomendação eram valores negativos. Portanto, eu tinha mais pessoas 

a responder negativamente do que pessoas a considerarem que, sim senhora, que era 

positivo. Pronto, então surgiu a necessidade de haver uma formação. Foi feito, depois, 

então, em colaboração com os RH, formámos então um plano, em conjunto, e definimos que 

havia necessidade quer na área comportamental, quer na área do sistema informático. Nesta 

fase, o que é que nós fizemos? Precisávamos aqui de uma ajuda dos RH para a parte 

comportamental, eles contactaram algumas empresas e nós também participámos, nós 

também íamos conhecer o prestador e depois foi seleccionada uma empresa. E na área mais 

operacional formou-se outro grupo, com 2 pessoas d área da Qualidade que era eu e mais 

uma pessoa que está mais dentro da área da Qualidade, uma pessoa do Marketing, do 

desenvolvimento de produtos, uma pessoa da gestão administrativa e uma do call center, e 

nós não fizemos isto assim só porque queríamos que fosse assim. Não, Qualidade porque 

enfim, é um processo que é da nossa responsabilidade, ainda que não sejamos nós as 

pessoas a gerir a reclamação, mas somos nós, em termos estatísticos e temos essa 

informação. Depois, o Marketing, a nível d e desenvolvimento de produto, foi porque o nosso 

sistema informático de reclamações, não é só reclamações. Abrange outro tipo e áreas, 

portanto são contactos, e queríamos fazer isto de uma forma mais lata, não só as 

reclamações mas todo o contacto que nós fazemos com o cliente ou que o cliente – é mais 

inbound – que o cliente faz connosco. Vai desde o pedido de informação, um pedido de 

simulação, de cotação, a uma reclamação. Tudo isto está tudo integrado no mesmo sistema. 
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Daíis a necessidade de estar presente  a pessoa de desenvolvimento de produtos porque o 

pedido de cotação passava muito por ela. Era uma novidade, tinha sido integrada neste 

sistema recentemente e considerámos que seria útil que a pessoa lá estivesse. A pessoa do 

GAC, ou da Gestão Administrativa de Carteira, porque ela tem toda aquela área no que 

respeita a reclamações escritas dos clientes relativamente à parte de produção. O início de 

apólices, erros, falhas, atrasos, está tudo relacionado com aquela área. call-center porque 

eles mais do que ninguém, são eles que resolvem, que recebem e que resolvem 

reclamações. São eles que estão mais sensíveis a estas questões de reclamações é 

exactamente a área de gestão de carteira e a de call-center. Daí que se tenha feito um 

conjunto de acções que eu considero que tenham sido extremamente úteis e os feed-backs 

são excelentes, não há dúvida, também, o grupo, pelo facto de ser tão diverso, foi 

extremamente positivo, deu mais ânimo à formação. Cada um de nós tinha o seu objectivo, 

eu tinha mais objectivo de fazer uma breve apresentação sobre o que é que se estava a 

passar na nossa empresa em termos de projectos orientados para o cliente, mais nessa área 

que eu intervim, depois, a pessoa Ada Qualidade estava mais orientada para as reclamações, 

a pessoa da gestão administrativa estava muito virada para a questão de pessoa, dos 

campos de preenchimento dessa informação, o call-center aí sim, muito virado para tempos 

de resposta, a forma como respondemos ao cliente, foi uma formação muito interessante e 

da parte comportamental tivemos na altura, uma avaliação muito positiva. Teve sucesso, 

teve sucesso! Ainda não atingimos foi o valor que nós pretendíamos mas subimos 

substancialmente. 

AB – Parece que há uma relação, uma articulação entre os conteúdos da formação 

e o próprio processo produtivo, digamos. Não sei se pensa que é sempre assim na 

empresa, ou muitas vezes há formação que não tem a ver com o trabalho 

propriamente dito? 

JC – À partida, deverá ter. Pode é não ser tão directo. Por exemplo, esta questão da 

formação para formadores, não é directo, mas no entanto as duas pessoas que foram daqui, 

em princípio, fazem apresentações, dão alguma formação, e portanto, não é o dia a dia das 

pessoas mas tem algum impacto a nível da actividade. Outro tipo de situações, por exemplo, 

conhecimento do produto, tenho aqui duas pessoas que são do CRM, uma delas está cá há 2 

anos, viu-se necessidade de que ela conhecimento mais dos produtos, do negócio, não tem 

directamente a ver com o trabalho ela, com a tarefa dela mas se ela não conhecer o produto, 

e o negócio da Companhia, também não consegue desenvolver as ferramentas de CRM: 

quais são as variáveis que têm impacto… 

AB – E como é que se desenvolveu a formação dessa pessoa, por exemplo? 

JC – Desta, foi também, para já, no início… 

AB – Em que moldes – desculpe interrompê-la – foi prática, foi teórica, foi com os 

colegas experientes no posto de trabalho,… 
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JC – Não, não. Fizemos um pouco isso, ou seja, no início quando as pessoas são integradas 

elas passam por estas áreas mas, neste caso em concreto, não foi. Ela, de facto, passou 

pelos (…) foi até aos Sinistros – era da área de Sinistros - mas a ideia era conhecer a 

actividade seguradora e perceber como é que cada departamento tem as soluções A, B e C, 

qual é a relação que eventualmente tem uma e outra. A ideia era mais perceber a técnica. O 

que é que é o produto vida, o que é o produto saúde, quais são as componentes de cada um, 

qual é (…). São situações um bocadinho distintas: uma é para conhecer a relação 

interdepartamental e para perceber onde é que as coisas se situam e para ser desenvolvido 

o negócio. Outra coisa é perceber qual é o produto, o que é que o produto tem, qual é a 

informação técnica que se pode adquirir, são, portanto, formações um bocado distintas. 

AB – E como é que o fez? 

JC – Em termos de visitas às áreas, faz parte mesmo das acções de integração. Fazemos um 

plano, cada área deve ter exactamente um plano para saber exactamente quais são as áreas 

que a pessoa deve passar e aí marca-se reuniões com as pessoas. 

AB – E esse plano é desenvolvido pelas áreas? 

JC – Ou não, ou não. Neste caso em concreto, foi, mas, normalmente quem o faz – penso 

eu, são os RH que desenvolvem exactamente esse plano de passagssem nestas áreas. Julgo 

eu que ainda é assim. Depois há a questão dos produtos que havia essa necessidade e falei 

com os RH no sentido de que quando houvesse uma formação relativamente aos produtos, 

que nos informasse para que a pessoa pudesse participar nessas acções. 

AB – Em relação ao seu discurso, noto que refere muito “Recursos Humanos” e na 

verdade a área de formação pertence à DRH mas é uma sub-área do PDO. Qual é a 

prática comum na empresa, designarem RH, PDO ou Formação? 

JC – Eu acho que é Recursos Humanos. Continua a ser. Não posso falar pelos outros… é RH 

em termos globais e, para mim, é os RH. Não é o Plano de desenvolvimento de pessoas nem 

é a Direcção de Formação. Está tudo integrado. A perspectiva é, se calhar, não sei se serei a 

única, mas esta é a minha noção, é algo que está integrado na direcção de RH. 

AB – Não sei se tem alguma questão que considere importante e que não tenhamos 

abordado ou até se me aconselharia a falar com alguém mais da empresa que, tal 

como a área da Qualidade, faça a detecção de problemas – através das auditorias, 

dos inquéritos a clientes – e toda essa informação acaba por se constituir como 

inputs para a definição dos aspectos de melhoria contínua da Organização. Acha 

que há alguma outra área com este tipo de informação? 

JC – Eu acho que todos nós temos essa preocupação de ter a garantia de que os nossos 

colaboradores tenham o cuidado de percepcionar esta questão da formação. Portanto, em 

termos globais, acho que todas as áreas têm esta percepção. E como há este input da parte 
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dos RH em termos da lista de formações para o ano, para a formação planeada e como 

também todos nós e devido ao e-mail, à tecnologia, todos nós recebemos informação do 

exterior com determinados tipos de formação. Uma das coisas que nós temos muito boa 

dentro desta organização que é a comunicação. Ou seja, o que quero dizer com isto é, 

repare, eu tenho esta área e recebo – repare, é muito boa e pode ser muito má - porque, 

enfim, a frequência começa a ser um bocado exaustiva (…) e já vai perceber porque é que 

eu estou a dizer isto – eu recebo um mail sobre formação de reclamações, por exemplo, da 

APS ou de outra empresa qualquer… 

AB – Pode acontecer que receba directamente deles, da APS? 

JC – Directamente, sim, ou, se não recebi ainda, posso ter já recebido via outra área 

qualquer – que envia para mim, está a ver? Portanto, é esta forma e comunicar, em que as 

pessoas conseguem identificar quais são as áreas, quando recebem alguma coisa que lhes 

diga respeito, enviam de imediato…pode haver falhas, naturalmente, porque isto não está 

definido, não é normativo, flui naturalmente. Se sabem que é da Qualidade, mesmo o call-

center, porque eles também têm lá acesso a todos os e-mails gerais, que vão cair no call-

center, e se é da minha área, passam para mim, se é da área de Sinistros, passam para os 

Sinistros… esta ideia de fluidez de informação, relativamente às formações, depois também 

permite às pessoas, aos nossos responsáveis, definir se podem ou não podem ir a uma 

determinada acção de formação. E inclusive, os próprios colaboradores, também eles 

recebem… 

AB – Mas refere-se à publicidade? Eu tinha entendido que seriam convocatórias… 

JC – Não, não. Tudo informação. Só, e os próprios colaboradores também recebem. Se 

tiverem interesse – olhe, ainda ontem e anteontem tive 2 colaboradores que foram a um 

seminário sobre questões de CRM e, com certeza que foram. Há basicamente esta questão 

de saber que a informação nos chega, é um hábito já, não é necessário aquele tipo de 

cuidado que antigamente havia para pôr o papel a circular… 

AB – Quase a terminar, uma curiosidade: relativamente a estas pessoas que vão a 

uma formação fora, reporta aos RH que decorreu esta formação? 

JC – Depende muito: se pagamos, eu reporto sempre, se não pagamos, eu faço 

normalmente aqui uma reunião com a pessoa para perceber se qual é o tipo de formação 

que foi dada – nem é bem formação, é informação que adquiriram, se foi positivo, ou se não 

foi positivo, se podemos usá-la ou não podemos usá-la. 

AB – A minha questão refere-se ao seguinte: perceber se estas formações – que 

são horas de trabalho não trabalhadas – se entram na estatística de formação da 

empresa. 
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JC – Pois, podem não contar porque é como lhe digo: quando não tenho a despesa – mas é 

raro – estamos a falar de 2 ou 3 horas por dia – estas coisas, normalmente, quando não têm 

um valor, são poucas horas agora, está-me a alertar para uma situação que se calhar seria 

positivo eu enviar essa informação para os RH… 

AB – Não, não era minha intenção, propriamente, o alertar…só estou a tentar 

perceber. 

JC – Não, não, mas ainda bem que alerta… 

AB – Bem, isto acontece um pouco por todo o lado, nas empresas…a informação 

que as empresas colocam, nomeadamente no Balanço Social, acaba por não 

reflectir toda a formação que de forma dispersa vai ocorrendo na empresa… 

JC – Bem, ainda bem que me disse, por acaso podia-me ter lembrado dessa situação e não 

me lembrei. 

AB – Há alguma questão que considere que é importante, para concluir? 

JC – Acho que não. Acho que a empresa sempre esteve muito orientada para – desde que eu 

entrei para a Companhia, estou cá há 15 anos – e mesmo o meu exemplo, na entrada, acho 

que foi muito positivo. Penso que a Allianz Portugal sempre foi muito orientada para a 

formação das pessoas. Eu iniciei aqui com um grupo de pessoas que entraram para a 

Companhia, visitámos todas as direcções, um dia em cada direcção e depois com áreas (…) e 

só depois é que fomos para a área específica e estivemos em sala para conhecer muito bem 

a empresa. Aliás, na altura era a Portugal Previdente… 

AB – Apanhou ainda essa fase… 

JC – Sim, a que grupo pertencia, a história da Portugal previdente, a intenção dos RH era 

exactamente dar a conhecer a empresa ao formando. E julgo que isto ainda se mantém (…) 

a integração pode não ser tão puxada como foi para nós – que foi um grupo de pessoas, 

portanto, provavelmente, nãos era assim tanto, mas continua a haver este circuito de 

conhecer as direcções, passar pelas direcções, e depois, sim, irem às áreas específicas, e 

esta sempre foi uma matéria que a Allianz … considero que é uma empresa muito orientada 

para o desenvolvimento do colaborador…sinceramente, não é por estar aqui nessa conversa, 

pelo menos a mim, nunca me foi negada qualquer formação, desde que justificada, que 

esteja de acordo com o perfil da pessoa e a actividade. A Formação depois promove também 

e dá apoios a pessoas que vão estudar licenciaturas, pós-graduções, mestrados, também 

participa, adere muito bem a estas questões. Acho que é uma empresa que está muito 

virada para as pessoas, para a questão do desenvolvimento dos colaboradores. 

AB – Já agora, o que tem referido, terá muito a ver com uma formação estratégica, 

orientada para as funções e também para a resolução de problemas. Pergunto-lho 
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também se existem actividades de formação informal ou não formal que 

contribuam para o desenvolvimento pessoal ou profissional social dos próprios 

trabalhadores… 

JC – Podia ter outra actividadevariedade, que eu sei que há outras empresas que fazem. Por 

exemplo, nós, também participamos em muitas coisas com aspectos sociais, ambientais - eu 

nunca participei, sou sincera – mas tem sempre informação na Intranet para quem quiser 

participar… dia da árvore, do ambiente (…), o aspecto social é muito forte mas, melhor que 

ninguém, os RH informam-na. 

AB – Muito obrigada. 


