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FALZ06 

Seguros Allianz 

Resp. Planeamento e Desenvolvimento Organizacional: Vanda Cruz 

Entrevista: 20/11/08 das 19h00 às 20h00 

______________________________________________________________ 

AB – Como é que se situa a área que coordena, o Planeamento e Desenvolvimento 

Organizacional na direcção de Recursos Humanos (DRH)? 

VC – Existe uma direcção de recursos humanos e depois, abaixo da DRH existem duas áreas, 

portanto os RH são divididos em duas grades áreas que é o Planeamento e Desenvolvimento 

Organizacional (PDO), do qual eu sou responsável e existe outra área que é o Recrutamento, 

Compensações e Relações Laborais (RCRL) que é a área da Telma, que a Alda também já 

conhece. O que é que nós fazemos no PDO? Quatro vertentes essenciais: Formação, 

Comunicação Interna, Responsabilidade Social e Projectos de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos; Ao nível de gestão de carreiras, ao nível de formação, por exemplo formação 

sobre a Diversidade que é um projecto do grupo que está agora a avançar – Projectos do 

Grupo Allianz, venda de acções da empresa aos funcionários, pronto, esse género de coisas 

etc. A área do RCRL tem por sua vez também alguns os seguintes pelouros, algumas 

vertentes: Payroll, Documentação Segurança Social, Avaliação do Desempenho, Política 

salarial, Recrutamento e Selecção. Esta é a grande subdivisão dentro dos RH. 

AB – E existe um director de Recursos Humanos? 

VC – E existe um Director de Recursos Humanos que é o Luis Ferreira. 

AB – Muito bem, como é que faz a ligação entre a área de Recrutamento e Selecção 

e Formação, por exemplo, no caso que referia - a formação de integração de novos 

colaboradores? 

VC – Nesse exemplo específico que a Alda agora pega, o que é que acontece? entra uma 

pessoa para a empresa, da área da Telma, um dos colaboradores da equipa RCRL desta área 

vai formalizar o contrato de trabalho ou de estágio com essa pessoa, as formalidades ao 

nível da documentação toda que é necessária para a pessoa vir trabalhar para esta empresa 

– fotografia, documentação para a segurança social, por exemplo, código de conduta, código 

de ética, e a partir do momento que existe as chamadas formalidades de recursos humanos 

com essa pessoa, ela vai o processo é transferido para a nossa e a partir daí o novo 

colaborador passa à formação de integração que tem um módulo base que é comum a todos 

os novos colaboradores que entram e depois tem módulos complementares, consoante a 

função que a pessoa vai desempenhar. 

AB – Então, duas questões: a primeira é quais é que são esses módulos básicos, o 

que é que a empresa valoriza nesta formação de integração e, a segunda questão é, 
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bem, eu imagino que haja integrações individuais e como é essa integração? Faz-se 

o mesmo acompanhamento, independentemente do número de pessoas? 

VC – Sempre, sempre! O modulo base é composto por um dia inteiro por formação de 

acolhimento; dentro da formação de integração, há um primeiro dia que é a formação de 

acolhimento. A pessoa, depois das formalidades de recursos humanos, por volta das 9h30 ou 

10h da manhã, passa para nós e vai ficar connosco o todo até às 5h ou 6h da tarde, 

normalmente. O que é que nós damos neste primeiro dia às pessoas? Três tipos de 

formação, portanto, três pontos na agenda: actividade seguradora, Allianz Portugal e Grupo 

Allianz. Nesse dia vamos almoçar com a pessoa e damos estas três vertentes, estes três 

módulos. No segundo dia, organizamos meio dia de visita ao call-center e meio dia de visita 

à Delegação de Lisboa, portanto, ou de manhã ou de tarde. Para quê? Para que a pessoa 

possa ver com os próprios olhos e observar o que é que se faz no call center de uma 

companhia de seguros e como é que se atende os clientes. Que tipo de atendimento é que se 

faz aos clientes. Este é o módulo base. A partir da próxima integração, vai passar também a 

ser constituído por três ou quatro horas de formação em SAP RH. SAP RH é o nosso sistema 

informático de uso comum dos colaboradores no qual que eles marcam o ponto, as férias, 

fazem uma série de controlos e portanto, vai passar também a ser disponibilizada essa 

formação base. Isto é formação base, portanto. Formação complementar…. 

AB – E esta formação base é transversal, quero dizer, é igual para todas as pessoas 

que entram na Companhia? 

VC – Toda a gente, sejam directores, sejam estagiários, todas as funções que entram na 

empresa passam nesta formação… 

AB – E depois, a complementar, estava a dizer…. 

VC – Depois a complementar, depende da função. Imaginemos que entra um comercial para 

uma Delegação. Então, ele vai ter que ter uma formação complementar em produtos Allianz. 

Esta formação complementar, Alda, não somos só nós que definimos sós. Nós falamos com 

os responsáveis e chegamos a um consenso relativamente a essa formação que essa pessoa 

vai ter. Obviamente que a sugestão, as recomendações dos responsáveis são mais 

importantes porque eles é que sabem o que é que as pessoas precisam, eles é que estão nas 

áreas e nós depois, proporcionamos essa formação internamente. Existem os tais 

Dinamizadores de produtos que podem dar formação, temos subscritores de produtos que 

podem dar formação em subscrição de produto, por exemplo, se for uma formação técnica, 

se for formação de Resseguro, temos as nossas pessoas que trabalham em Resseguro… 

AB – Digamos que, esta formação de integração é a área de PDO que organiza, mas 

depois não é assegurada por vós…Vai buscar formadores internos das várias áreas 

que asseguram a formação…. 
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VC – Exactamente, mas somos nós que organizamos e que coordenamos e que 

acompanhamos a pessoa aos locais de formação, que gerimos todo o processo até ao final. 

AB – Esta formação pode ser em sala ou pode ser, no caso de entrar só uma 

pessoa… 

VC – Normalmente, é em sala ou numa salinha de reuniões se é só uma pessoa ou duas, 

mas também já tem acontecido os formadores preferirem o posto de trabalho, porque assim, 

o novo colaborador tem a possibilidade de observar. 

AB – Portanto, tem estado a falar na formação de integração. Relativamente à 

formação contínua, quem é que decide os cursos a realizar, por exemplo, quem é 

que decidiu, preparou e organizou a formação de Branqueamento de Capitais que 

tem estado a decorrer? 

VC – Porque é que essa formação foi realizada? É obrigatório por lei. Nós temos que dar 

formação de Branqueamento de Capitais obrigatoriamente. 

AB – E de onde é que partiu a informação de que era necessária e obrigatória? 

VC – Do Instituto de Seguros de Portugal. 

AB – Eles têm essa função, de avisar as Seguradoras? 

VC – Sim, eles são um órgão de supervisão e portanto dão directrizes às Seguradoras. Neste 

caso concreto do Branqueamento de Capitais, foi isso que aconteceu, e nós, 

automaticamente, colocámo-nos em campo para organizar uma formação abrangente… 

AB – Então, eles não organizam nada? Eles só dizem que têm que o fazer? 

VC – Não, eles não dão formação. Eles não dão formação. 

AB – Mas dão directrizes sobre os conteúdos…. 

VC – Sim, sim, eu não sei se o ISP deu alguma directiva sobre os conteúdos. Existe uma 

norma sobre Branqueamento de capitais e a formação segue os pontos dessa norma. E é 

uma norma do próprio ISP. Eles não organizam nem sugerem nenhuns conteúdos. Isso, cada 

Companhia é que tem que gerir e, nós é que fizemos os conteúdos. 

AB – Neste caso, pode dizer-me como é que foi o processo? 

VC – Neste caso do Branqueamento de Capitais, nós para organizarmos os conteúdos e 

quem está a dar a formação, é a nossa jurista. Que é uma colaboradora que faz parte dos 

quadros da empresa e que tem estado a dar essa formação. Com a ajuda, ela pediu ajuda 

neste caso a um advogado conhecido que também ajudou a construir alguns conteúdos. Ela 
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é que sintetizou, coordenou a organização dos conteúdos. A organização da formação, somos 

nós, PDO, portanto, é uma formação que vai abranger cerca de 200 e muitas ou 300 pessoas 

da empresa, uma vez que é uma formação destinada a todas as áreas que lidem com fluxos 

financeiros e é uma formação de um dia que está a decorrer e vai continuar em 2009. 

AB – Este era um exemplo de formação contínua, mas, pergunto-lhe se o processo 

é este: chega-lhe a informação de que é necessário fazer formação sobre isto ou 

aquilo e depois  a Vanda põe-se me campo - como referiu, e vai arranjar as pessoas 

para dar a formação? As pessoas que lhe parecem as mais adequadas… 

VC – Como é que funciona? Vou-lhe explicar o processo desde o início: é elaborada todos os 

anos uma oferta formativa por nós, RH. Essa oferta formativa funciona como um catálogo de 

formação que tem vários cursos comportamentais e técnicos. Essa oferta formativa é 

divulgada a todos os directores de primeira linha e de segunda e é pedido a esses directores 

que nos dêem digam quais as necessidades de formação das respectivas direcções, tendo 

em conta esta formação que é disponibilizada. Nós recolhemos essas necessidades de 

formação, compilamos num ficheiro e a partir daí construímos o plano de formação. 

AB – Mas o que está a referir é o catálogo e cursos, aquela formação que está 

programada à partida, não é? No início do ano, já sabe, mais ou menos que são 

aqueles cursos que vai realizar. Para além destes, há depois estas acções que 

surgem pontualmente… 

VC – O Branqueamento de Capitais, não é uma acção pontual, atenção! Foi programado. Mas 

há de facto inúmeras acções pontuais. Estou-me a lembrar por exemplo de um curso avulso 

da Inforpress ou da Plurivalor sobre a Organização de Eventos. Ninguém sabia que ia 

acontecer, foi divulgado, as pessoas receberam a informação de que ia acontecer este curso 

e “eu quero inscrever uma colaboradora minha. O que é que eu faço?” envio um e-mail para 

a PDO a dizer “eu gostaria de inscrever esta colaboradora”. Nós autorizamos, fazemos a 

inscrição e é uma formação avulsa, que não estava no plano de formação nem na oferta 

formativa. 

AB – Estamos agora a falar da formação contínua, já referiu os formadores, o tipo 

de acções, e destas, haverá as que são organizadas internamente as que recorre a 

empresas externas… 

VC – Exactamente, há a formação interna e externa. Nós, a divisão que fazemos, tem a ver 

com o facto de se é dada por nós – neste caso é interna, ou se é dada por uma consultora e 

neste caso é externa. Portanto, não tem a ver com o sítio. Se for uma formação dada nas 

nossas instalações por uma empresa externa, é considerada externa. Portanto, tem a ver 

com quem dá a formação. Regra geral a formação externa é dada em salas de hotel. 

AB – Como é que caracteriza todos os tipos de formação que a empresa tem, por 

exemplo, em termos, por exemplo do contexto… 
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VC – Eu penso que é isto que a Alda pretende: nós temos um tipo de formação que é 

comportamental, temos um tipo e formação que é técnica…é isto que estamos a falar? 

AB – Sim, sim, as áreas de formação também, mas em termos de contexto, 

pergunto-lhe se toda a formação é realizada em sala, se é formação prática em 

contexto de trabalho, se é prática simulada, formação em e-learning, enfim, estas 

várias modalidades… 

VC – Ora bem, nós temos formação interna que é dada em sala, temos formação que é dada 

externamente que é dada  em salas de hotel, temos formação on-job, também, temos 

formação em b-learning, temos formação em e-learning mas pouca, porque achamos que a 

solução do e-learning mais presencial é mais eficaz, temos também  workshops práticos 

externos onde é muito desenvolvida a prática mediante muitas vezes, imersão no exterior, 

nomeadamente ao nível das vendas… 

AB – Imersão no exterior, quer dizer o quê? 

VC – Imersão quer dizer, imagine, as pessoas, os colaboradores ficam imersos entre aspas 

durante 3-4 dias num hotel e ali ficam a receber formação durante aquele tempo todo e não 

vêm à empresa, não vão dormir a casa, também existe esse tipo de formação, embora não 

seja tão recorrente. 

AB – Em relação à formação que está a referir, é uma formação, em princípio, toda 

estruturada à partida, é uma formação formal, formalmente constituída… 

VC – Sim, formal, embora exista alguma flexibilidade, não é? Mas sim, ela é estruturada à 

partida. 

AB – Mas acha que há na empresa - e agora já estou a sair um bocadinho da sua 

área, e é para lhe perguntar a sua opinião: acha que há na empresa, outras áreas 

que organizam formação menos estruturada? A formação estruturada, já sabemos 

que sim, toda esta que referiu e que estamos a entrevistar, mas, para além dessa, 

acha que pode haver áreas que têm formação sem ser tão tradicional ou formal? 

VC – Eu acredito que sim, Alda. Aqui estamos a entrar num campo de alguma subjectividade 

que é o que é que é considerado formação e o que é considerada, por exemplo, uma sessão 

de esclarecimento, ou uma reunião, de informação. Para nós, esse ponto é sensível. Quanto 

mais não seja, por uma questão que é, nós precisamos de contabilizar todos os dados da 

formação que é dada na empresa e portanto precisamos de ter uma noção muito clara do 

que é que é o conceito de formação e o que é que já sai desse conceito. Efectivamente, 

existem acções, chamemos-lhe assim, ou reuniões ou, enfim, situações que não é 

considerado formação. Estou-me a lembrar agora de um caso muito actual que começou a 

acontecer e vai continuar, que é o caso desta nova plataforma, chamemos-lhe assim, que 

vamos ter com Espanha em que tem havido n reuniões, porque sabemos que tem havido, 
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mas não são consideradas de formação, muito embora, se calhar, o conteúdo em si, é 

formação. Porquê? Porque se calhar foi uma pessoa que foi a Barcelona, bebeu a informação, 

trouxe dados, e vai agora comunicar à equipa, por exemplo…. 

AB – Mas a empresa não contabiliza como sendo formação… 

VC – Não, não contabiliza. Porquê? Porque ao mesmo tempo, não é uma formação formal, lá 

está, imagine, o responsável reúne a equipa e “agora vou-vos dizer o que é que eu aprendi, 

o que é que eu trouxe que nos interessa,….”.-  agora, às tantas, torna-se até um bocadinho 

complicado mas nós, é difícil, controlar este tipo de situações. Se calhar se eu lá estiver a 

ouvir, se calhar o responsável está a formar, de certa forma, a equipa. Para nós a formação 

é quando é dada em sala, quando é reservada uma sala, ainda que uma sala pequena, 

quando são convocados, as pessoas – pois lá está – quando existem convocatórias, quando 

existe lista de presenças, quando é algo mais formal. Agora, é obvio, que por esse prisma, 

há muita formação barra / informação que é dada na empresa. Não é contabilizada como 

formação. 

AB – É o conteúdo formativo do próprio trabalho, não é? 

VC – Pois, isso aí, nós ao expressarmo-nos, estamos a comunicar, estamos a passar uma 

mensagem… 

AB – Uma aprendizagem contínua…outra questão agora que já falou desta 

reestruturação que se prevê com Espanha eu ia perguntar a relação da Allianz 

Portugal com a casa mãe. Quais é que são as orientações e qual é o nível de 

autonomia? Tem que reportar, não tem… 

VC – Por casa mãe estamos a falar de Alemanha, não Espanha, atenção! A nossa sede é na 

Alemanha.  

AB – Pode adiantar também qual é a relação que se prevê entre Portugal e 

Espanha? 

VC – Bom, para já estamos a falar em decisões estratégicas que de certa forma a causa a 

origem ou porque é que surgiu confesso que me extravasa, mas trata-se de integração de 

alguns serviços, de algumas plataformas. Certamente no âmbito de uma perspectiva mais 

global de melhoria da produtividade, de aumento dos resultados, não é? Em relação à casa 

mãe e à questão da autonomia, o grupo Allianz tem uma gestão descentralizada das 

Companhias do grupo. Quer isto dizer que existem linhas mestras, orientadoras mas cada 

Companhia do grupo é livre e autónoma para atingir os resultados da forma que melhor 

entender. Portanto, não existe uma centralização muito grande. Existe bastante autonomia, 

existe o chamado COC que é o Cost of Capital que é aquilo que os nossos accionistas querem 

que cada Companhia realize em termos de resultados e a forma que cada Companhia tem 

para lá chegar…existe muita liberdade na própria e nas linhas a seguir, na forma como 
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atingir esses objectivos. Existem, por exemplo, os valores, que são comuns a todo o grupo, 

também existem empresas que têm valores próprios, os nossos estão alinhados com os do 

grupo mas nem sempre estiveram, ainda bem há pouco tempo tínhamos valores próprios, 

portanto, nem aí, é claro que a nível de resultado operacional, é claro que anualmente nos é 

estipulado um resultado, não é? Não sei se respondi… 

AB – Sim, sim, portanto, pensa que não existe muita interferência… 

VC – Não, não. Bem, eu, na minha área não tenho que fazer grandes reports. Aqui seria 

mais na área de RCRL, eventualmente. Nos RH, regra geral, não. É mais a área financeira, a 

área do Planeamento Financeiro, esses lidam diariamente com reports. Nós temos de fazer 

vários reports para a Alemanha mas somos relativamente autónomos nas decisões 

estratégicas que tomamos em Portugal. 

AB – Passando já para as questões de políticas da empresa, pergunto-lhe a quem é 

que reporta - se é que reporta, os dados da formação? Quero dizer, há algum 

momento, a quem, ou que situação, em que contexto é que a empresa se interessa 

pelos dados da formação em concreto? 

VC – No primeiro semestre de cada ano, com as estatísticas anuais, balanço social, INE, APS 

– Associação Portuguesa de Seguradoras, normalmente é a Manuela que trata disso, eu sei 

que há n, sei lá, 8 ou 9 organismos que anualmente nos pedem estatísticas de Recursos 

Humanos. Portanto, sim, obviamente, sim, e essencialmente, focalizadas no primeiro 

semestre do ano. É um reporte informático, nós preenchemos os formulários que enviamos 

para as entidades através da Internet que preenchemos os formulários que enviamos para 

as entidades. 

AB – A minha questão era também se internamente alguém, por exemplo ao nível 

da direcção, se há interesse em discutir consigo opções estratégicas, ou, faço-lhe a 

pergunta de outra maneira, quando me falava da oferta de cursos no catálogo, essa 

oferta é discutida com alguém ou é a Vanda que decide… 

VC – Então, é assim: nós somos autónomos, bastante autónomos… 

AB – Agora está a referir-se ao PDO ou aos RH? 

VC – Para já, nós área de PDO. Somos autónomos e aquilo que nós fazemos é escolher os 

cursos. Apresentamos ao director de RH mas a decisão final sobre os cursos é a 

Administração que toma. Portanto, isto vai à Administração. Nós elaboramos, de acordo com 

o que achamos que as pessoas precisam, a formação que é necessária, obviamente que 

levamos ao nosso DRH e esta oferta formativa é objecto, tal como muitos outros documentos 

da empresa, é objecto de decisão, a decisão final sobre os cursos é da Administração. 
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AB – Então, agora pergunto-lhe – a Vanda referiu que organiza essa oferta em 

função daquilo que considera que são as necessidades. Onde é que vai beber a 

informação para essas necessidades? Que dados ou que meios ou que pessoas, 

para – se é que utiliza -  de onde vêm as ideias para organizar esses cursos com 

base em quê? 

VC – Aquilo que nós temos feito…bem, eu não lhe sei dizer como é que isto começou. Quero 

dizer, nós temos, há aqui uma continuidade. Nós não resolvemos todos os anos “olha agora 

deixa-me lá mudar aqui os cursos, inventar cursos…”, não. Existe uma continuidade de 

acordo com o momento e o enquadramento da empresa. Aquilo que nós fazemos é adaptar 

ano a ano a oferta formativa à realidade da empresa. Desde formações que nós sabemos 

que entretanto se tornaram obrigatórias ou formações porque foram dadas há 4 anos, e 

agora está na altura de dar outra vez, porque são quadrienais, sei lá, uma legislação anti-

trust, uma legislação anti-fraude, sobre fraude que actualmente também já é obrigatória, o 

próprio Branqueamento de Capitais, isso é uma vertente, que é as obrigatórias. Depois, 

existe a formação comportamental que é, digamos, que uma tendência geral das empresas e 

é de certa forma um factor instintivo que é as empresas têm direcções, têm equipas e há 

que formar o gestor das equipas para saberem liderar. Portanto, gestão de equipas, é algo 

que está presente, regra geral, em todas as nossas ofertas formativas. Ou seja, por 

inerência da própria actividade dos departamentos - se é que eu me faço entender. Uma 

área comercial com certeza que vai precisar de receber de forma contínua, de formação em 

técnicas de negociação, ou em negociação de conflitos, ou técnicas de vendas, já não falando 

na formação técnica de produtos Allianz, essencial para as pessoas que estão na área 

comercial e mesmo na área técnica. Inglês é uma formação que é abrangente e é dada a 

todas as pessoas cuja função implique o contacto com outros países, nomeadamente com a 

Alemanha. Ou, pessoas que se desloquem ao estrangeiro, à nossa sede, por exemplo. 

Microinformática tem sido uma constante, porque as pessoas precisam de reciclagens em 

microinformática, em Word, programação, Excel, porwerpoint, Access, etc, etc. 

AB – Tudo o que está a referir é com base naquilo que entende que as pessoas 

precisam… 

VC – É com base naquilo que nós também vamos recebendo e no feed-back informal das 

outras pessoas e dos fluxos de comunicação que há com os responsáveis, etc. 

AB – Onde eu queria chegar era justamente aí. Portanto, com base nessa 

informação informal e também formal…em dados objectivos, por isso eu pedi para 

entrevistar a pessoa da Qualidade porque parece que é uma pessoa que na 

empresa reúne informação objectiva com base nos inquéritos de clientes, de 

satisfação, etc. então pergunto-lhe se desses resultados lhe chega algum input 

para a formação… 
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VC – Com base nos resultados do CRM, da Qualidade, nós temos, por exemplo, o Net 

Promoter Score que é um índice – A Joana é capaz de lhe falar disto amanhã – é um índice 

de satisfação que pode ser aplicado às vendas, ou seja, pode ser feito aos clientes ou pode 

ser uma pergunta como por exemplo “recomendaria os produtos Allianz a terceiros?” e então 

o NPS vai-nos dar uma ideia se de facto as pessoas recomendariam, ou qual é que é o 

impacto dos nossos produtos. Agora, se me pergunta se nós utilizamos isso, nós RH o eu nós 

recebemos é informação das áreas sobre porque, claro, nós estamos em melhoria contínua, 

se calhar o inquérito de satisfação dos clientes que a Alda fala, os clientes se calhar vão dizer 

“olhe eu não estou satisfeito com isto assim e assim, porque fui mal atendido”, pode 

acontecer, conforme pode acontecer exactamente o contrário. Nós temos formação contínua 

que essa formação obviamente que vai ao encontro das expectativas quer de colaboradores 

e de todos os steackholders, no fundo dos fornecedores, dos clientes….repare, é uma 

formação de melhoria contínua. Nós tivemos aqui formação em que tivemos este ano 

Atendimento a Clientes para as pessoas do call-center, agora se me pergunta se o estudo 

realizado em Maio de 2007 deu origem a alguma formação, não, as coisas não são assim, 

não funcionam dessa forma tão linear, chamemos-lhe assim. O que é certo é que existe uma 

formação contínua na Allianz cujo objectivo último é, obviamente, a melhoria do serviço e da 

produtividade e de relação com o cliente. O objectivo último é satisfazer o cliente, sempre. 

Mas não existem, não é aquele um determinado estudo que vai dar origem a esta ou àquela 

formação. A formação é contínua e aquilo que se espera é que as pessoas vão sendo 

constantemente formadas e que a formação decorra numa base de reciclagem para que 

nunca se perca essa qualidade. Está a ver? 

AB – Sim, sim, eu não sei se podemos concluir que se calhar até há resultados que 

as direcções têm e depois eles próprios organizam lá a formação. Admite que isto 

seja possível, ou não? 

VC – Admito que isso seja possível, agora, nós não podemos falar num ROI de formação, 

aqui dentro. Porque nós não temos possibilidades nem automatismos que nos permitam 

realizar um ROI de formação com todos os indicadores mensuráveis que isso nos permitem  

é permitido fazê-lo, nós não temos possibilidades de fazer. 

AB – Referia-me mais ao anterior à formação. Não era tanto ao nível do impacto ou 

da avaliação, se valeu a pena ou não o investimento. Era mesmo relativamente às 

decisões para a formação. Por exemplo aqui aos RH chega-lhe a informação que é 

necessário fazer formação se houver problemas de atendimento ou ao nível 

comportamental… 

VC – Também mas não só. Basicamente, nós muitas vezes nos RH temos que receber feed-

back das direcções sobre as formações que é necessário fazer. E isso acontece muitas vezes, 

também. Posso-lhe dar um exemplo muito concreto. Provavelmente vai ser necessário fazer 

uma formação específica para o nosso call center. Uma formação essencialmente 

motivacional. Como é que eu sei isto? Porque me foi transmitida essa ideia pelo próprio 
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director. Também temos, aliás, nós não funcionamos autonomamente. Nem podemos agora, 

“olha agora vamos lá decidir isto, fazer o que estão a fazer agora as outras empresas e a 

tendência é esta” – não, nós recebemos também…há aqui um misto. Não há um processo 

instituído de que isto funciona daqui para ali… 

AB – Unilateralmente? 

VC – Não, de todo. Não até porque estamos extremamente flexíveis e estamos sempre 

abertos, sempre que nos chega informação ou que ainda que nos chega a informação formal 

mas se nos apercebemos de que vai ser necessário promover uma formação pontual, nós 

tentamos agir. 

AB – O que está a dizer é que tanto podem ser os RH a convocar para uma 

formação como podem ser eles próprios a solicitar ou pedir ajuda para organizar 

essa formação. Voltando um pouco atrás, à questão da estatística: acredita que 

toda a formação que se faz, lhe dão informação estatística? E que toda a que se faz 

é registada aqui centralmente? 

VC – Acredito. Sim, é feito um apanhado geral. 

AB – Ainda para tentar perceber as políticas de formação da empresa, 

relativamente aos destinatários, também terá a ver com a formação que é 

obrigatória – mas pergunto-lhe quais é que são os destinatários, o público-alvo da 

formação da Companhia? 

VC – Não lhe posso responder. Não existem targets específicos na Companhia. Todas as 

pessoas recebem formação aqui na Allianz. Penso que não há ninguém que nunca tenha 

recebido formação. De todo! Aliás, a própria legislação diz que existe um mínimo de horas de 

formação, como a Alda muito bem sabe, e portanto, nós abarcamos toda a nossa população 

com a formação. 

AB – Não existe um grupo privilegiado? 

VC – Não existe um grupo privilegiado, de todo. 

AB – Eu gosto sempre de colocar esta questão mas não é fácil. A formação nas 

empresas, se calhar não se restringe àqueles cursos, a formação formal, tudo muito 

organizado. Se calhar, há outras práticas – há tempos falávamos disso em relação à 

responsabilidade social – que pelo seu carácter humanitário que acabam por ser 

também formativas. Não sei se aqui na empresa, o que é que pode identificar, 

mesmo na sua área que é Planeamento e Desenvolvimento Organizacional, a 

formação propriamente dita é apenas uma das áreas do PDO. 
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VC – Falando em formação que não tenha directamente a ver com o core business da 

empresa, eu estou-me a lembrar na formação que algumas pessoas tiveram em “técnicas de 

guia para deficientes visuais”. Foi uma formação que nós recebemos na ACAPO que, 

obviamente, não entrou nos nossos registos por não ser uma formação dada em sede da 

empresa, foi uma formação dada num contexto específico de voluntariado, de parceria com a 

ACAPO. Tivemos voluntários que se voluntariaram – passo a redundância, para fazer essa 

formação e recebemos formação de formadores da ACAPO. Foi uma formação que não 

entrou para os registos. Foi a nível motivacional, chamemos-lhe assim, de cultura de 

empresa, do (…) e contribui provavelmente para o sentimento de pertença e para a 

motivação das pessoas mas não foi uma formação centrada na área de negócio directamente 

ligada ao sector segurador ou às funções dos participantes. 

AB –  Relativamente aos resultados da formação, qual é a sua percepção? As 

pessoas têm uma boa percepção em relação à formação da empresa? Identificam, 

em geral, a formação como sendo positiva? 

VC – Eu creio que no geral sim. As pessoas sentem e sabem que na Allianz Portugal têm a 

possibilidade de fazer muita formação. A Allianz Portugal é conhecida no mercado como uma 

empresa que dá muita formação aos seus colaboradores. Que desenvolve os seus 

colaboradores. Já agora a título de exemplo, nós em 2007 demos 57 horas de formação, em 

média por colaborador. Bastante acima até daquilo que é pedido. Eu creio que sim, têm uma 

percepção que a formação vai ao encontro das suas necessidades, muito embora também 

tenho que dizer que nesta altura específica e por inerência nesta fase de mudança que 

estamos a atravessar, estamos a assistir a que as pessoas têm alguma dificuldade em estar 

presentes em formações mais prolongadas, porque têm que abandonar o seu posto de 

trabalho, têm prazos a cumprir e portanto, nem sempre é fácil que as pessoas digam logo 

“sim senhora” e que estejam logo disponíveis e arranjar disponibilidades nem sempre é fácil. 

AB – Mas a formação na empresa é sempre em horário de trabalho? 

VC – A formação na empresa é quase sempre em horário de trabalho. Se não sempre. Há 

aquela formação que começa às duas e se calhar não acaba às cinco, mas sim às seis ou às 

sete mas a formação é dada em horário de trabalho, sempre.  

AB – Ainda em relação aos resultados da formação e à avaliação – perguntei-lhe a 

sua percepção, mas tem alguns indicadores concretos? 

VC – Temos, temos. Eu depois posso-lhe dar essa informação porque agora de memória… 

AB – Sim, mas quais é que são as formas de avaliar a formação, depois da acção 

eles preenchem o questionário da reacção, mas depois têm algumas outras formas? 

VC – Temos, temos a avaliação da eficácia da formação que realizamos até um ano após a 

realização da acção. 
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AB – Realiza para toda as acções? 

VC – Para todas as acções! As que fazem parte do plano de formação. 

AB – Depois, pode facultar-me mais informação sobre isso? Resultados ou mesmo 

sobre o processo, como é que fazem… 

VC – Posso. Fazemos uma avaliação da eficácia que é uma avaliação simples. 

AB – Implica apenas os participantes ou as chefias, outros dados…? 

VC – É um pequenino questionário que tem implicado apenas os participantes mas que 

agora, a partir deste mês, passará a implicar também os responsáveis. Para uma melhor 

avaliação. 

AB – Estava aqui a tomar nota, para não me esquecer que a avaliação da eficácia, é 

algo que encontro em todas as empresas multinacionais. É curioso o facto de todas 

falarem nisto, é esta a designação, a terminologia que dão. Normalmente designam 

a avaliação da reacção ou satisfação e depois, o outro nível é o da eficácia… 

VC – Sim, porque repare, a avaliação da satisfação dá-nos uma resposta muito imediata 

sobre se a pessoa achou que os conteúdos estavam bem construídos, se aprendeu algum 

coisas, se as condições da sala eram boas, se o formador era um bom formador, agora, 

numa perspectiva mais processual e do que interessa para a empresa em termos de 

resultados de negócio, é mais importante fazermos uma avaliação do impacto que essa 

formação teve na função das pessoas e na sua produtividade e nas suas competências. Em 

que medida é que foi uma mais valia para aumentarem as suas competências e assim 

poderem desenvolver a empresa. Daí eu ter falado logo na avaliação da eficácia. 

AB – Perspectivando agora um pouco o futuro, quais é que são os tipos ou as 

formas de formação que tendem a aumentar? Bem, é uma pergunta geral… 

VC – Está a falar do mercado em geral? 

AB – Sim, nas empresas em geral, o que é que acha que são as tendências para a 

formação o futuro? 

VC – Bom, eu acho que uma tendência, é, sem dúvida, o e-learning. Falando agora em tipos 

de formação - que eu não sei se é essa a questão, eu acho que sim, as empresas têm estado 

a desenvolver cada vez mais as suas formações em e-learning, que muitas vezes podem ser 

dadas nesse regime. E-learning ou b.-learning, eu aqui estou a falar de formação a distância. 

Há muitas formações que são ou eram dadas presencialmente e que verificamos que cada 

vez mais são dadas nesses tipos de formação. Primeiro por questões de custo, depois por 

questões de abrangência, consegue-se abranger uma população muito maior e depois por 
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questões de gestão do tempo dos próprios participantes que muitas vezes eles preferem 

porque até podem fazer à noite, fazer em casa, etc, e porque há formação que 

manifestamente não é necessário dar em sala e usar os recursos que há em sala, estou-me 

a lembrar do Compliance, de uma Gestão de Stress, de uma Gestão do Tempo, de formação 

de carácter mais de ético, um Código de Conduta, que são formações mais straight to the 

point – como dizem os ingleses, e que não são tão comportamentais. E acho que sim, 

nomeadamente a formação técnica, legal, eu acho que a formação do futuro vai passar por 

aí. 

AB – E ainda outra pergunta, como especialista da formação que é, as tendências 

para a formação de formadores. Quem é que devem ser os formadores, na sua 

opinião, devem ser os técnicos, os profissionais e especialistas que mais sabem do 

assunto, ou devem ser as pessoas de RH, com formação em ciências sócias que são 

formadores da empresa que estudam os temas para depois os transmitir? 

VC – Eu aí, acho que devem ser os especialistas dos temas que têm que ter formação de 

formadores, comportamental, para poderem conseguir transmitir todo o seu conhecimento 

aos formandos de forma efectiva. 

AB – Muito bem, nós já estamos aqui há algum tempo, não quero roubar o seu 

tempo… 

VC – Não tem problema, esteja à vontade… 

(Interrupção da gravação) 


