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DALZ03 

Seguros Allianz 

Rede de balcões - Gerente da Delegação Lisboa - Helena Tenreiro  

Entrevista: 03/11/08 das 13h55 às 14h30 

______________________________________________________________ 

AB – Começava por lhe pedir que fizesse uma breve descrição do departamento, 

isto é, da delegação da qual é responsável… 

HT – A delegação de Lisboa está inserida na sede e temos aqui ao todo, neste momento, 7 

pessoas e uma estagiária. Embora neste momento esteja ali a faltar uma pessoa, ou melhor, 

está uma para sair e outra para entrar, portanto, mas, vai ficar a mesma estrutura. Portanto, 

a responsável sou eu e depois tenho uma técnica comercial que é a tal pessoa que neste 

momento está de saída e virá substitui-la uma funcionária que está no balcão e que vai ficar 

comigo aqui em baixo, vou manter o balcão, 3 pessoas na mesma, que estão no 

atendimento, sempre e depois ainda temos mais 2 que estão no outro lado do edifício mas 

que estão no atendimento de sinistros, portanto, acho que contei bem …duas, cinco, sete. 

Aqui, o que é que nós fazemos? Não sei se isso é importante dizer… No fundo, somos uma 

companhia de seguros em pequenino e temos para além do atendimento aos clientes que é o 

mais forte que nós temos aqui, em termos do número de pessoas que vêm aqui, é o mais 

significativo, e entretanto, nós aqui em baixo, portanto, eu e a técnica comercial 

coordenamos uma equipa de mediadores que, uns já cá estavam, tentamos dinamizá-los, 

outros vamos recrutá-los, outros apresentam-se aqui de novo porque querem trabalhar 

connosco e pronto, e nós, essa função já é nossa. Eu depois terei outras tarefas acrescidas 

por ser responsável também de aqui mas tenho tal e qual a mesma responsabilidade a nível 

de mediadores como a técnica comercial. 

AB – Perguntava-lhe então como é que considera que a formação que a empresa 

promove, está em articulação com estes seus planos de desenvolvimento comercial 

da empresa. De que forma é que se articulam? 

HT – É assim, a Allianz é uma empresa que não fica de braços cruzados. Não há dúvida. Nós 

queixamo-nos muito por isso porque vamos de férias e quando voltamos, algo já mudou. Há 

uma série de coisas que já é diferente. Portanto, nós estamos sempre sempre a tentar 

combater os nossos erros, sempre a melhorar, é um facto! É bom sinal porque uma empresa 

estática nesta actividade, não vinga. Até porque temos embora as companhias com maior 

dimensão não sejam já muitas, são muito concorrenciais e estamos sempre a par uns dos 

outros porque realmente isto é muito competitivo. Depois temos as outras mais pequenas 

que acabam por desestabilizar o negócio porque acabam por também nos vêm fazer acordar 

mas no caso da Allianz não é preciso porque nós estamos sempre atentos. Acho até que 

estamos sempre com um passo mais à frente porque estamos sempre a pensar no futuro. 

Isso é bom para nós. Em termos de formação, por isso mesmo, eles, a Allianz, está sempre 

a formar-nos em várias vertentes. Portanto, não só (interrupção da entrevista) então, temos 
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vários tipos de formação. Um a nível profissional, mas do sistema interno, do nosso 

programa informático, por exemplo, estamos sempre a implementar novas funcionalidades e 

uma delas acaba depois por elencar numa outra área que eu já lhe vou dizer. Portanto, uma 

é a parte informática, a outra é os nossos produtos, portanto mais vocacionada ali para a 

área das vendas, para nós sabermos o que é que estamos a vender o que é que os nossos 

produtos têm de melhor, portanto, aí é a formação da nossa rede de produtos, para venda. 

Depois temos ainda formação, como lhe devo dizer vou-lhe dar um exemplo, por exemplo as 

dificuldades que nós sentimos para desempenhar as nossas tarefas, por exemplo, eu senti 

necessidade de ter uma formação para gerir reclamações, por exemplo, então, como eu, 

outros colegas sentiram essa necessidade, então, reuniu-se um grupo de pessoas e foi-nos 

prestada. Muitas vezes temos formação por empresas externas mas muitas vezes também 

temos formação feita por colegas. Portanto temos esse tipo de formação também que nos 

prepara para desempenhar a nossa tarefa naquilo que nós sentimos que é mais complicado. 

Por exemplo, no atendimento, mesmo sem eles sentirem necessidade, nós proporcionamos 

formação, ou melhor, a Allianz proporcionou-lhes formação no sentido de saber como é que 

se vende, a postura, como é que devemos conduzir a venda, pronto tudo o que diz respeito 

aquela função. Temos formação nesse sentido. Nos sinistros tivemos formação destas 

últimas alterações que saíram em decreto que nos dava prazos de resposta aos sinistros, 

prazos um bocado curtos mas que tínhamos que os cumprir e portanto eles tiveram 

formação nesse sentido. Antes de irem para o lugar, foram preparados, lá está, para lidarem 

com esta ferramenta informática a nível dos processos de sinistros e como é que eles devem 

actuar ali no atendimento. Depois, eu às tantas, aqui no guião achei piada porque há aqui 

uma coisa que é mesmo isso, perguntava se a formação é preventiva ou reactiva. 

AB – Ia perguntar-lhe já a seguir! 

HT – E eu acho que isso vem tudo na sequência. É que nós temos aqui uma ferramenta há 

cerca de 1 ou 2 anos - não deve ser ainda 2 anos, deve estar quase, que nos permite 

precisamente registar todas as reclamações que temos e é muitas vezes por essas 

reclamações que nós vamos prever o futuro. Então, vamos tentar melhorar se há um erro 

que ocorre com imensa frequência vamos ver porquê, tentar analisar, falar com as pessoas 

certas, os sítios certos, porque é que isto acontece, perceber e depois, então, actuar. E tem 

sido muito gratificante isso mesmo. À conta dessa preocupação, facilitamos até as tarefas e 

temos muito menos reclamações não é? Mas continuamos a ter ali o nosso livro de 

reclamações, aliás, é obrigatório. Mas é um pouco isso, respeitamos muito a opinião das 

pessoas, fazemos muitos questionários, muitos inquéritos aos clientes de várias classes 

sociais, de várias profissões, de várias idades, sexo, o objectivo é, é tudo muito planificado 

de forma a obtermos a resposta que queremos para poder preparar o futuro. 

AB – E a preparação desse futuro, considera que entra a formação, também? 

HT – Também, também! 
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AB – Quando detecta essas necessidades, como é que faz? Promove ou desenvolve 

aqui no seu departamento (agência) a formação, ou fala com os RH ou com outro 

departamento? Qual é o processo? 

HT – Há um sítio certo aqui onde nós registamos na nossa ferramenta informática, para onde 

nós canalizamos aquilo que chamamos uma acção de melhoria. E é a partir daqui que depois 

o processo é desencadeado, ou seja, alguém vai analisar, vai ver o que é que está por trás 

daquela reclamação que é repetitiva e vai tentar então arranjar uma solução. Depois, essa 

solução, ou parte dali de dizer a todos os responsáveis que estão nos sítios certos, para 

depois propagarem a mensagem de melhoria ou de mudança de atitude, às vezes, até passa 

por isso, às vezes nem é só formação, às vezes é um erro que a maioria das pessoas 

comete, intuitivamente, nem se apercebe e faz despoletar um erro. E aí, depois de analisado 

o processo todo, das duas, uma: ou eles fazem uma acção de formação para essas pessoas 

para que as coisas corra de outra forma ou então, canalizam aos responsáveis e eles passam 

a mensagem a todos. 

AB – Muito bem, portanto, uma articulação com o departamento de RH ocorre mais 

quando são eles a propor a formação… 

HT – A partir deles? Que venha a partir deles? Sim, porque às vezes, sem haver necessidade 

de, nós somos convocados. Olhe, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo recente. Nós fomos 

todos convocados para uma acção de formação feita por uma jurista que trabalha cá sobre o 

branqueamento de capitais. E é uma questão que pela nossa conjuntura actual no Mundo e 

não só, do nosso país e do Mundo, sentimos necessidade de alertar todos os funcionários 

para esse problema. E portanto, lá está, ninguém disse nada. De repente, veio um mail “faz 

favor inscrevam-se pessoas para as datas tais, têm que estar presentes nesta acção de 

formação”. E foi muito engraçado, por acaso… 

AB –  Então já assistiu… 

HT – Já, já, fui na 5ªf! 

AB – E os seus colaboradores, quer os técnicos comerciais, quer os mediadores, a 

formação que eles assistem, destas que referiu, acha e em geral têm resultados 

práticos ao nível do trabalho, ou não, a formação é uma coisa teórica que depois 

não tem aplicação? Recordo aquela situação em que no trabalho, as pessoas dizem 

“ah, deixa lá isso, são coisas da formação. Aqui não é assim!”…o que lhe parece? 

Acha que a formação tem aplicação? 

HT – Tem, eu acho que ao princípio houve um bocadinho isso porque nós estamos aqui 

várias companhias reunidas e como tudo, e como tudo, tal como nas famílias isso acontece, 

cada família tem a sua cabeça, cada companhia trazia um certo tipo de pessoas que 

pensavam de uma certa forma. Quando chegámos aqui à Portugal Previdente que era a mais 

forte, digamos assim, em termos de actuar e de vendas, era uma companhia que marcava 
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realmente a diferença, nós formos captados por esta, pela positiva, pela Portugal Previdente. 

E agora perdi-me um bocadinho….estava a dizer… 

AB – Era sobre os resultados … 

HT – …ah, e então, ao princípio, as pessoas são um bocadinho avessas à formação, porque 

não gostam, é uma chatice, e é uma seca. Ao princípio, eu senti um bocado isso porque era 

muita formação. De produtos, ainda por cima nós éramos deslocados para um local onde 

ficámos e tínhamos que dormir lá, uma semana inteira, era assim um bocado….mas depois, 

quando nós começámos a ter ali a luta do dia a dia, porque eu antes de ser gerente era 

front-office, pronto, estava ali na frente, aliás sempre atendi público durante a maior parte 

do tempo da minha vida e então o que aconteceu depois e isso é que é curioso, é que 

quando nós passamos a ter ali as pessoas à frente e estamos a viver a realidade, acabamos 

por sentir que realmente é muito útil aquilo que nós aprendemos lá. Não só nos produtos 

mas até na forma como nós tínhamos que vender. Depois no dia a dia é que nós íamos 

encontrar a utilidade daquilo que tínhamos tido formação. E mais, e depois disso, ainda 

tínhamos muito mais dúvidas. Porque depois no dia a dia é que começam a surgir. E depois 

há outra formação precisamente para depois nós podermos colocar as dúvidas. Aí é que é 

muito mais produtivo, mas eu acho que é sempre muito produtivo. Por muito que nós nos 

dispersemos e não oiçamos tudo, alguma coisa sempre cá fica. Portanto, acho que sim, que 

a maior parte das pessoas absorve. Estou a falar da minha área que é aquela que necessita 

mesmo de interiorizar as coisas porque o cliente está aqui à frente e não pode ir sem 

resposta! 

AB – Quando estava a referir “aqui há uns anos” que havia as várias empresas, há 

quantos anos foi? 

HT – Foi há dez. eu estou na área dos seguros desde sempre. Foi sempre a minha 

actividade. Vinha da Social, portanto, entrei em 80 e praticamente dois anos depois de estar 

lá, fui para o atendimento, e de facto é aquilo que eu mais gosto de fazer e tenho muitas 

saudades hoje. Mas depois estive lá 17 anos, entretanto era a Social e fomos absorvidos pela 

Portugal Previdente. E não só, depois veio a Sociedade Portuguesa de Seguros, isto tudo 

desde 97 para cá, uma em 97 e outra em 99. E então este grupo todo é que formou a 

Allianz. 

AB – Há bocadinho referiu que às vezes a formação é dada por algumas pessoas da 

empresa, que não apenas Recursos Humanos ou pessoas de fora… 

HT – Exactamente. 

AB – No seu departamento há alguém que costume colaborar? 

HT – Para fora, não. Aqui a formação que nós damos é para os tais mediadores que não 

conhecem os produtos e nós temos que apresentá-los. Eu, pessoalmente, gosto mais de 
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formá-los um….por exemplo, agora estou a recrutar um mediador, estou empenhada com 

ele, é com ele que estou a trabalhar e nessa semana, pouco a pouco vou passando a 

informação. Há uma colega que é a Paula Peixoto por exemplo que gosta mais de fazer em 

sala com toda a gente. Portanto, traz os mediadores todos que precisam, põe-los em sala e 

num dia dá um ramo, noutro dia dá outro, cada pessoa faz como… neste momento é assim 

que está. É preciso é dar a formação a eles, mas nós não temos propriamente nenhum curso 

para isso. Apenas passamos a nossa informação par eles… 

AB – E é uma formação sobre os produtos, essa que refere…. 

HT – Exactamente. 

AB – E a empresa coloca meios à disposição, por exemplo sala… 

HT – Sim, temos uma sala, quando são poucas pessoas, temos aqui uma sala e é-nos cedido 

uma máquina de projecção, de slides ou projector, mas há uma sala mesmo específica para 

isso que é na Avenida da Liberdade, que eu não sei se conheceu lá o nosso edifício, cá em 

baixo, é aí que fazemos, amanhã, por exemplo, temos lá uma acção. E pronto, é isso. E não 

só, damos formação mas não é só de produtos porque o mediador também tem necessidade 

de utilizar, nós utilizamos aqui a nossa ferramenta informática e eles também têm lá um, 

estão ligados a nós, portanto, também temos que lhes prestar essa formação. 

AB – Ia perguntar-lhe também, quando nós falamos de formação, normalmente 

referimo-nos a sala ou a cursos, no entanto, gostava de saber se na sua opinião há 

outras formas de formar as pessoas que não apenas cursos de formação. Quer 

dizer, às vezes há situações até pela própria organização do trabalho, que podem 

ser igualmente formativas, pela forma como trabalham, como eles estão 

distribuídos… 

HT – Estou a pensar que, por exemplo, aqui há uns três anos atrás, distribuímo-nos por duas 

datas, pelo país, metade do país foi para Tróia e a outra metade, em datas diferentes, foi 

para o Algarve e estiveram lá, eu creio que foi só de um dia para o outro. E estavam lá, 

inclusivamente os nossos administradores, era a hierarquia completa. E depois, gerentes, 

front-offices, colegas que estavam na gravação, no BackOffice, até colegas das cobranças, 

estavam todos! E então, o que é que era o objectivo dessa reunião? E não era propriamente 

nenhuma formação. Nós ficávamos numa sala enorme, para além de outras tarefas 

engraçadas mas a mais importante era esta: nós estávamos numa sala enorme, estávamos 

todos sentados assim em roa, os nossos responsáveis falaram-nos, disseram o que é que 

pretendiam, qual é que era o objectivo. Tínhamos que fazer um painel enorme onde 

podíamos afixar post-its grandes, então cada um de nós, imagine, a sala estava cheia de 

gente, éramos imensos e então cada um de nós tinha eu pensar o que nós achávamos que 

era uma dificuldade no nosso dia a dia, na nossa tarefa. Então imagine, o placard ficou cheio 

de post-its e depois cada um de nós tinha que ir debater, dizer porque é que achava que 
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aquilo devia ter sido corrigido e na sequência disso, pronto, isto não foi nenhuma formação 

mas, no fundo, todos contribuímos para que depois todos aqueles processos que nós ali 

dissemos que eram uma dificuldade para nós, veio fazer com que a companhia – eles iam-

nos dando esse report – portanto, de tempos a tempos “esta reclamação já foi analisada, já 

foi tratada e neste momento está a decorrer desta forma”. E todos fomos ouvidos e tudo foi, 

realmente, implementado. Não sei bem se era isto, mas isto foi uma das coisas que fizemos 

e eu até creio que até fizemos noutra altura novamente. Temos a cabeça cheia de coisas e 

eu já não me recordo mas até era engraçado o nome, porque um dos nossos lemas era 

“prometemos o que fazemos” e portanto foi com base nisto que eles disseram que foi 

“vamos agora tentar é resolver estes problemas nossos, o que é prometido é devido”, e não 

falharam!. E portanto, foi engraçado. 

AB – Muito bem,  a Allianz tem tido imensos projectos, por exemplo o Gung Ho! 

Teve também algum envolvimento… 

HT – Não, eu não tive em nenhum. Era mais para os directores de primeira linha e de 

segunda, creio eu, também. 

AB – Perguntava-lhe também, não sei se é fácil responder, que impactos é que a 

formação tem ao nível do trabalho. Se efectivamente consegue reconhecer que 

depois de uma pessoa ir assistir a uma formação, neste caso, estou a falar de 

cursos, se realmente se nota que há uma mudança… 

HT – Nota-se, nota-se, nota-se até porque há coisas que repare que o nosso dia a dia é tão 

preenchido, há tanta coisa, é tudo a correr que nós não temos um bocadinho para fazer 

reflexões e tentar “pronto, como é que eu vou resolver isto da melhor maneira?”não temos, 

vamos resolver da melhor maneira mas se calhar não é a mais rápida, a mais eficaz. E esses 

momentos em que nós estamos retirados seja para formação seja para outra coisa qualquer, 

nós temos tempo para todos juntos reflectirmos e irmos ao ponto do problema. Portanto, 

quando há essas formações, “também te acontece?” e trocamos experiências com outros 

colegas, falamos com alguns todos os dias ao telefone e sem os conhecer, é uma forma de 

os conhecer e trocar as experiências de todos “ah, afinal o problema não era meu, afinal 

também tens esse problema”. Depois aí reconhecemos as nossas dificuldades, portanto tudo 

aquilo que nós trouxemos de lá e nos ajuda a ultrapassar as dificuldades, claro que vai ser 

muito útil no nosso dia a dia e corrigimos muitos erros que a gente faz, porque enfim, toda a 

gente faz assim e nós também fazemos assim. Portanto, caímos em nós, esta história do 

branqueamento de capitais, por exemplo, uma das nossas preocupações, por exemplo, era 

tirar a fotocópia do cheque que o cliente nos deixa. Embora já tivesse ouvido, nunca tinha 

esse cuidado, desde eu tive a formação, já tive a preocupação de tirar a fotocópia do 

cheque, porque quando nós entendemos porque é que nos pedem determinada coisa, é mais 

fácil nós depois cumprirmos. E depois percebi para que é que serve a fotocópia e porque é 

preciso tanta preocupação. Portanto agora … 
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AB – Para terminar, gostava de ouvir a sua opinião sobre que formas ou que tipos 

de formação é que tendem a aumentar? Não me referiu por exemplo, a formação no 

posto de trabalho…bem, referiu quando integram um novo elemento que é feita a 

integração e há uma pessoa eu se encarrega desse novo elemento … 

HT – Mas está a falar de funcionário ou de mediador? 

AB – De ambos, mas por exemplo, num novo funcionário, como é que acautela, 

digamos, a formação dessa pessoa? Já me disse que há uma pessoa, como o caso 

da Helena, não é, que faz a formação… 

HT – É assim: normalmente, sou eu. Quando uma pessoa é recrutada, e no caso vamos te 

ruma pessoa aqui - no caso é uma pessoa que já vem de outro lado. De outra dependência e 

portanto ela já tem tudo o que é preciso para começar a estar ali na frente. A única 

experiência que ela não tem é a do cliente directo, porque ela trabalhava com mediadores. 

Mas a base toda está lá, formação de produtos, tudo isso, está pronta. De qualquer maneira, 

essa situação normalmente é acautelada quando nós fazemos a entrevista, via RH, eles 

fazem essa triagem precisamente para nós percebermos o que é que ela precisa e se 

precisar, como já um dos front-offices precisou, aliás, ele próprio pediu que precisava de 

formação a nível dos produtos, é-lhe dada uma formação a nível de produtos. Não sou eu, 

nesse caso. Na altura era uma equipa que está por detrás, neste momento está num outro 

projecto. Na altura estava num projecto da formação e portanto deu essa formação, só para 

ele. Tive outro caso que fui eu que dei, era um colega que estava na tesouraria, portanto, 

não tinha nada a ver com  a venda de produtos, percebia de dinheiro, toda a vida ali esteve, 

e quando chegou a hora de ele estar perto de fazer os 55 anos, veio ocupar uma vaga que 

tínhamos ali no balcão; com um pape fantástico, nem imagina, e teve na tesouraria todo o 

tempo! E eu tive uma manhã aqui com ele, estivemos ali naquela secretária, uma pessoa 

muito  vocacionada para as vendas, muito afável, um vendedor nato, engraçadíssimo, as 

coisas que a gente descobre! E então ele gostava muito e estar naquela função, era o sonho 

dele, teve aqui a oportunidade e então dei-lhe a formação (…) dei-lhe as primeiras 

impressões daquilo que ele precisava ali no balcão e disse-lhe “agora as dificuldades todas 

que vais tendo, vais-me dizendo, perguntando a uns e a outros, porque aqui é que tu vais 

aprender o resto, a base já a tens”. Assim foi e teve uma preocupação (?) fantástica! 

AB – Que formas de formação é que pensa que tendem a aumentar, no futuro? 

Formação interna, externa, deve fazer-se com recurso das pessoas cá de dentro 

que mais sabem, ou deve fazer-se recurso de pessoas externas? 

HT – Eu acho que uma sem a outra não funciona, se calhar. Acho que não. Porque a parte 

interna claro que quem está cá dentro, melhor que ninguém saberá passá-la. Mas também, é 

como a história dos professores, há pessoas que são inteligentíssimas mas que não 

conseguem fazer passar a mensagem aos outros e há aqueles que basta dizerem uma coisa 

pequena e conseguem fazer explicar à pessoa aquilo que ela precisa de saber e nem toda a 
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gente nasce com essa faculdade, mas eu acho que uma sem a outra não funciona. A forma 

como a Allianz tem feito, estou agora a olhar para ali, a Psicoforma, por exemplo, fez a 

gestão de reclamações, foi a última que eu fiz, se calhar algum colega cá dentro era capaz 

perfeitamente, de depois de assistir a uma coisa daquelas e se tiver jeito para ser formador, 

se calhar também se …,,,naquela área mas eu acho que às vezes as pessoas de fora criam 

outra atenção porque, se calhar nós estarmos com alguém que é conhecido, do outro lado, 

se calhar nós não levamos tão a sério e eu acho que há certas coisas que é preciso que seja 

alguém de fora, portanto eu acho que uma sem a outra …mas essa é a minha opinião! 

AB –  Há algum aspecto que veja importante e que eu não lhe tenha perguntado? 

HT – … 

AB – Eu não lhe perguntei mas a Vanda tinha-me dito, que no seu caso, não 

participa ou não organiza formalmente a formação… 

HT – Não, não, isso não. Não organizo propriamente, como lhe digo a Paula é que, mas é 

uma formação… 

AB – Informal? 

HT – Exactamente! 

AB – Mas não deixa de ser formação… 

HT – Mas é uma formação, exacto, o que é que eu tenho que ter de preocupação é marcar a 

sala, é ter os documentos de certificação da presença deles, é acautelar a presença de todos, 

que eu tenho que comunicar a todos que no dia tal há formação, faço a convocatória, eles 

confirmam e pronto, depois a Paula vai lá, é ó eu fazer a abertura, faço o encerramento, e 

pronto. 

AB – Depois o que é que faz a esses dados, os registos de presenças,… 

HT – A Paula depois manda para o departamento de Marketing e eles depois é que passam 

um documento comprovativo da presença deles, porque estes mediadores têm que ter  um 

documento e como estiveram presentes nessas formações.  

AB – E é o departamento de Marketing?  

HT – Olhe, eu não tenho a certeza se é porque em tempos era e agora acho que já é da 

nossa responsabilidade, mas eu já pergunto à Paula. 

AB – Está bem, isso era importante. Bem, antes de terminar gostaria de lhe dizer 

que nós realizamos estas entrevistas mas, como compreenderá elas representam a 
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opinião dos entrevistados e por isso eu preciso de evidências do que é ou foi dito. 

No e-mail que lhe vou enviar, vou pedir-lhe se me pode arranjar alguma informação 

Por exemplo, falou do estudo das reclamações ou inquéritos que faz aos 

clientes….se calhar são inputs que entram para a formação. É com base nesses 

resultados que organiza a formação … 

HT – Exactamente, é com base é que vai depois fazer criar a necessidade formação. 

AB – Não sei se é possível depois facultar-me alguns dados, inquéritos ou…. 

HT – Eu isso não tenho. Há um departamento que é o da Qualidade que, não sei se 

entrevistou alguém da Qualidade 

AB – Não, mas vou entrevistar 

HT –  A Dra Joana? 

AB – Não tenho a certeza mas acha que era importante?  

HT – Acho que sim porque é daí que parte grande parte, como nós estamos numa empresa 

certificada, fazemos esse tipo de trabalho, precisamente para fazer a gestão das 

reclamações, e para que esteja tudo impecável quando eles vêm cá depois fazer as 

auditorias e esse departamento é o mais importante, da responsabilidade deles, estes 

inquéritos de satisfação, portanto essa parte terá que ser mesmo com eles porque eu estou-

lhe a dizer aquilo que tenho conhecimento da empresa, nada de concreto, não tenho para 

lhe dizer. 

AB – Muito bem, muito obrigada pela atenção. 


