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FALZ02 

Seguros Allianz 

Direcção de Vendas/ Unidade de Negócio Banca Seguros – Técnico Comercial – 

David Pinheiro 

Entrevista: 17/10/08 das 15h15 às 15h50 

______________________________________________________________ 

AB – Uma vez que teve a oportunidade de dar já uma vista de olhos no guião, eu 

estou a entrevistá-lo como formador mas também como profissional de uma área 

fora dos Recursos Humanos (RH) porque a sua principal função não é a de 

formador e nesta perspectiva, como é que vê a formação na empresa. É um 

formador interno eventual, não é permanente? 

DP – Sou permanente. Eu vou-lhe explicar qual é o âmbito desta nossa área. Vou dar-lhe 

uma opinião pessoal, independentemente de vincular obviamente o trabalho que executamos 

aqui. Nós temos duas vertentes na área da formação, na área da Banca Seguros. Temos 

uma vertente interna e uma vertente externa. A Banca Seguros (BS) faz o relacionamento 

entre o BPI, portanto este departamento faz a ligação entre a Allianz e o BPI e o banco BPI é 

accionista da Allianz, aliás, a Allianz é accionista do banco BPI. O Banco BPI tem um acordo 

com a Allianz de comercialização de seguros, de vários seguros. Portanto, há um grupo de 

seguros protocolares e há um grupo de seguros que são vendidos isoladamente a clientes do 

banco. Qualquer pessoa pode adquirir, subscrever um seguro destes. Basta que seja cliente 

do BPI. Os outros seguros são seguros protocolares, ou seja, o banco financia e têm como 

protecção um seguro. E obrigatoriamente, entre aspas, associado ao financiamento está o 

seguro. Portanto, é, digamos, um regime diferente da venda. A nossa formação interna, 

dentro da Allianz, neste contexto BPI, passa por explicar aos colegas que têm a função de 

atender os balcões do banco BPI e os serviços, temos uma linha específica de atendimento 

aos balcões do banco e um grupo razoável dessas pessoas que está no nosso centro de 

contacto a clientes, que é um departamento específico de atendimento a clientes, o banco 

BPI como cliente da Companhia e como agente da Companhia tem uma linha cativa de 

atendimento. As pessoas que estão por trás dessa linha têm necessidade de formação: dos 

produtos que o banco comercializa aos seus balcões. Nessa óptica, o nosso departamento faz 

formação interna a esse grupo de pessoas. No que respeita à formação externa, é uma 

formação direccionada para os funcionários do banco BPI que têm a função de atender 

clientes e de subscrever seguros. Porque o banco BPI é um mediador de seguros, os 

funcionários, por sua vez, são mediadores de seguros através do banco. E neste âmbito, é 

exactamente essa formação que fazemos, externamente. Agora, o que é que passa até 

chegarmos à fase da formação, em si? Somos nós aqui que fazemos a produção dos 

conteúdos, somos nós aqui nesta área que desenvolvemos os programas de formação, o 

banco BPI tem uma parceria com a Novabase para desenvolvimento do e-learning e os 

produtos, digamos, os seguros, são primariamente dados a conhecer através de ambiente e-

learning e a plataforma é da Novabase, o universo dos funcionários do BPI acede a essa 
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plataforma, faz o curso de formação com base nos conteúdos que nós aqui produzimos e que 

damos à Novabase e os resultados não somos nós depois que os recebemos. Tudo o que é e-

learning é controlado pelo banco BPI, nós aqui não temos feed-back do resultado. Temos 

mas de uma forma oficial, não de uma forma que sirva para nós lermos e corrigirmos 

eventuais situações, está a ver? 

AB – Portanto, o resultado que refere seria o número de pessoas que acedem à 

plataforma… 

DP – …o sucesso, o número de pessoas, onde é que falharam, portanto, digamos que aquele 

resultado posterior que se extrai do e-learning, os dados estatísticos não chegam ao nosso 

conhecimento. O que é que nós fazemos? Depois dessa formação em e-learning, de acordo 

com as regiões geográficas em que o banco está dividido, cada um de nós aqui nesta equipa 

tem uma função que está agregada a essa zona geográfica. Cada um de nós tem uma zona 

geográfica e é nesses balcões que nós depois desenvolvemos acções de formação e 

dinamização, específicas em cada uma das quatro áreas, que são 4 áreas a nível nacional e 

são 4 pessoas, aliás não são quatro, são cinco áreas. São duas no norte, uma no sul, uma no 

centro e outra em Lisboa. 

AB – Muito bem, e a formação que fazem é complementar, é uma formação 

presencial, à formação do e-learning? 

DP – É complementar e é presencial, exactamente. E isto é feito a estas cinco áreas e mais 

aos serviços internos do próprio banco. Por exemplo, eu no mês passado fiz uma formação 

aos serviços, à direcção de Marketing do banco sobre um seguro de multirriscos que o banco 

comercializa, com uma equipa específica que por sua vez dinamiza os funcionários dos 

balcões para a venda desse seguro. Portanto, digamos, que foi uma formação aos 

dinamizadores do próprio banco. Foi feito um programa específico, é estudado qual é a 

forma mais fácil, é feita uma pré-avaliação, aliás posso dizer-lhe que o Manuel Dias da Costa 

que esteve agora consigo, eu trabalhei na equipa dele antes de estar nesta equipa do banco 

e iniciei com ele um projecto de avaliação de necessidades da rede de agentes em formação, 

há 3 anos, internamente também, fizemos tudo em simultâneo, e avaliámos e estudámos o 

modelo de fazer estas formações aí sim, presenciais a 100%, estas formações muito técnicas 

e fazê-las da forma a que as pessoas pudessem participar o melhor possível, portanto, 

tornando-as não muito monótonas, mas sim o mais participativas, então temos jogos que 

introduzimos, e o banco também, fizemos isso há pouco tempo com um… motivando que os 

formandos se insiram dentro da formação e que participem e através de coisas complexas 

que são as apólices de seguros, chegarmos a uma coisa mais simples de partida, para depois 

chegarmos ao mais complexo. 

AB – Muito bem e chegou a implementar esse projecto? 

DP – Ah sim, está implementado, claro que sim. 
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AB – O objectivo era substituir o e-learning, ou… 

DP – Não, não, o objectivo é, repare, se eu lhe der por exemplo, um texto jurídico para a 

mão, para falarmos aqui sobre seguros, provavelmente vamos estar aqui horas a falar de 

alíneas, das cláusulas, de exclusões, e estamos nisto, eu quase que prestaria um monólogo 

porque a formação que fazemos a estas pessoas do banco, são pessoas que não têm 

formação em seguros. Temos de ter uma linguagem adaptada do segurês que é a nossa 

linguagem técnica, para o clientês, que é a linguagem das pessoas, então temos que 

arranjar aqui processos pedagógicos para chegar às pessoas para lhes explicar este 

tecnicismo todo. Então há vários métodos, estudámos quais seriam os mais eficazes e os 

mais interessantes para eles próprios poderem participar e eles próprios construírem os 

sumários o que os leva depois a compreender os conteúdos. 

AB - Ia agora colocar-lhe algumas questões gerais e pergunto-lhe como é que 

considera a política de formação da empresa? 

DP – Bem, eu só conheço aquilo que eu conheço. Há formação que não passa pelo meu 

conhecimento, não é? Aquilo que eu lhe posso dizer é, genericamente, a Allianz tem uma 

atitude muito proactiva na formação e abrange um largo espectro de situações, não só a que 

é feita por nós mas também pelos RH, estamos a falar em termos genéricos, da Allianz. 

AB – A formação que organiza está a par do desenvolvimento de produtos, não é 

cada vez que sai um produto, a formação tem que entrar… 

DP – Sim, com certeza, na preparação de conteúdos para o e-learning, na construção de 

conteúdos Web que também sou eu que faço aqui, digamos da informação desse próprio 

produto, não é? e depois a adaptação ao discurso falado dessas coisas, isso passa aqui por 

nós. 

AB – E têm, no âmbito da direcção em que trabalha, um plano de formação? 

DP – Existe um plano anual de formação. 

AB – Anual, com uma previsão do que serão as acções … 

DP – Sim, ajustado depois consoante o navegar à vista; às vezes é preciso identificarmos um 

problema, numa área interna, identificámos que há dúvidas que estão a ser identificadas e 

conhecidas, fizemos junto do nosso centro de contacto a clientes uma proposta de 

esclarecimento, não é bem uma formação, é mais informação, uma acção de informação e 

esclarecimento sobre determinados produtos que nós identificámos que há dificuldade para 

alguns membros… 

AB – Como é que identificou, já agora… 
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DP – Porque esses e-mails têm, recebemos feed-back. Quando este centro de contacto a 

clientes não consegue responder às questões, reenvia para nós a questão. Portanto se 

reenvia é porque não foi capaz de responder, se não foi capaz de responder então vamos 

saber porquê. E foi isso que identificámos. Propusemos uma acção, para brevemente, para 

estas pessoas. 

AB – Portanto, em termos de diagnóstico, de inputs para a formação que realiza, 

normalmente, relaciona-se com a saída de novos produtos, não é assim? E em 

termos de avaliação, como é que avalia que foi, de facto, … 

DP – Avaliamos localmente, com os questionários que fazemos e depois não conseguimos é 

medir a eficácia porque não é uma entidade ligada à Allianz, no sentido hierárquico, não é? 

Portanto, o banco BPI é uma entidade jurídica distinta, portanto, nós não sabemos a taxa e 

sucesso que as nossas acções tiveram…só sabemos através dos questionários, portanto 

depois não sabemos aferir e medir… 

AB –… Mas os questionários que refere são questionários que visam a avaliação da 

reacção: se gostou do formador, o que é que achou dos conteúdos,... mas em 

termos da eficácia ou mesmo da aplicação, ou depois fazer um seguimento e ver se 

eles estão a vender, se realmente apreenderam o produto ou não… 

DP – Não temos maneira de o fazer. Sim, o que devíamos fazer era o seguinte: 

eventualmente era medir durante um determinado tempo antes de uma acção de formação, 

como é que foi o comportamento dessa venda desse produto, e depois a partir da acção de 

formação, qual foi a evolução. Dois tempos, era isto que devíamos fazer. E se, 

eventualmente, as coisas não estivessem como nós expectavamos, então, ir fazer uma 

medição do que é que não correu bem, do que é que pode não estar a correr bem, não é? 

Era isto é que era expectável fazer-se, certo? 

AB – Não sei, não devo influenciar… 

DP – Digo eu mas é verdade que sim, agora, não conseguimos porque não temos acesso 

depois às pessoas do banco, a não ser esporadicamente… 

AB – Porque a Allianz, funciona como uma entidade externa como referiu, que vai 

lá apresenta e dá a formação e depois vem-se embora, daí lava as suas mãos, não 

é? 

DP – Não é bem assim, porque nós depois sofremos, digamos entre aspas, as consequências 

do bom ou do mau trabalho que tivemos. Se as pessoas ficarem esclarecidas, perguntam 

menos e vendem melhor, se as pessoas não ficaram esclarecidas, vamos continuar a ter 

problemas. 
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AB – Mas pelo menos as pessoas continuam a ter contacto com o formador, há uma 

ligação… 

DP – Com certeza! E mais, repare: como aqui há uma figura mista entre formador e técnico 

comercial que assiste cada uma destas zonas, simultaneamente nós recebemos questões 

que têm a ver com a acção de formação em si, mas também com o dia-a-dia que é isso que 

nos compete fazer, que é acompanhar o negócio dia-a-dia no banco. Portanto, temos muito 

mais informação prévia, para poder tratar e para poder estudar o tipo de acção que 

deveríamos fazer ou que devemos fazer, e depois só não temos o resultado disso. Não é uma 

entidade que nos permita ter esse feed-back, hoje em dia, mas chegaremos lá, com certeza. 

AB – Muito bem, gostava também de ter a sua opinião sobre como é que considera 

em termos práticos, das acções, ou das estratégias utilizadas para a formação 

destes produtos, o que é que considera mais eficaz, que tipo de estratégias? 

Considera útil e adequado este modelo que é o formador e as sessões presenciais e 

que transmite todos os conhecimentos que é suposto eles apreenderem, ou 

considera que poderia haver outras formas mais ao nível do posto de trabalho, ao 

nível da auto-formação, outras formas que pudessem ser igualmente úteis? 

DP – Nós temos aqui dois aspectos. Uma coisa é formar pessoas ligadas ao métier, outra 

coisa é formar pessoas não ligadas ao métier. Se estivermos a falar de pessoas ligadas ao 

nosso negócio, se calhar a auto-formação e a formação presencial é a melhor forma. Seja 

uma parte ser auto-formativa porque as pessoas já têm o hábito e já conhecem o negócio e 

então depois avançar com uma parte presencial, complementar. Esse é o modelo para mim 

mais indicado para quem está já identificado com o negócio, com o tema. Para pessoas que 

nunca ouviram falar do tema ou têm até dificuldade em perceber o tema, eu acho que o e-

learning vem complicar. Porque transmite uma quantidade de conhecimentos e obriga a 

pessoa a fazer um exercício mental de lógica para seguir a informação que não está de todo, 

a compreender. Está a seguir uma lógica, um encadeado de informação, mas não está a 

perceber o que se está a passar. E só vai perceber o que se está a passar quando tiver uma 

acção presencial. Então aqui é exactamente o contrário que deve ser feito: Primeiro uma 

identificação presencial com o tema, o e-learning a seguir e fechar com outra acção 

presencial… 

AB – Propõe, portanto o chamado blended-learning … 

DP – Exactamente, isso mesmo! Esse e acho que é o modelo perfeito, porque se não, temos 

uma quantidade de pessoas que compreendem, uma outra quantidade que não 

compreendem e parece que no final do e-learning estão todos ao mesmo nível e não estão. E 

então, eu acho que há que fazer primeiro essa apresentação e depois então, partir para o e-

learning. 
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AB –A questão da articulação dos conteúdos com o processo produtivo já foi 

referida, perguntava-lhe agora as responsabilidades enquanto formador, 

coordenador, técnico ou gestor, como é que considera que são as 

responsabilidades? Obviamente preparar os conteúdos, dar a formação e depois 

não há talvez o seguimento ou a avaliação da formação porque também não é uma 

prática instituída na empresa? 

DP – Não é questão de ser uma prática, a prática existe mas nesse domínio do banco, não, 

porque é uma entidade com a qual nós não temos maneira de fazer um seguimento porque 

não há esse propósito. Quando isso estiver instituído, de nós podermos fazer esse 

seguimento, de certeza que o vamos fazer. É um impedimento, digamos, prático. 

AB – Portanto, há coisas que também não dependem só da sua direcção….é o caso 

também que acabou de referir que se calhar o e-learning nem sempre é eficaz… 

DP – O banco é que decidiu que este é o modelo, apesar de nós apontarmos quais as 

deficiências e as virtudes, obviamente, do modelo. Sabe que eles próprios já chegaram à 

conclusão que, de facto, não é o modelo ideal para este tipo de negócio dos seguros. O e-

learning em exclusivo com acções depois complementares, não é o modelo ideal. 

AB – E tem, com certeza, um interface no banco, uma entidade, uma pessoa com a 

qual gere as questões da formação.  

DP – Temos, temos a própria direcção de formação do banco e de marketing. É com eles que 

dialogamos sobre a formação. 

AB – Perguntava-lhe a sua opinião sobre a formação do futuro. Que perspectiva é 

que tem, o que é que acha que deve ser a formação, que modelos, que práticas, a 

própria formação dos formadores, acha que os formadores devem ser pessoas com 

muitas competências pedagógicas e depois eles próprios têm que estudar os 

conteúdos para ir dar formação, não sendo especialistas do tema, ou, não senhora, 

acha que os formadores devem ser, acima de tudo, os especialistas da matéria, 

como é o seu caso… 

DP – está a falar em termos de seguros? 

AB – Sim 

DP – Quem não souber do produto, vai ser um péssimo formador. À mínima pergunta 

técnica, fica completamente suspenso. Ou sabe ou não vale a pena inventar. Porque isto 

aqui não dá para inventar. Nós temos algumas zonas cinzentas, nos seguros, que não 

gostamos, nós próprios, e se um candidato a formador não tem a formação técnica suficiente 

perante uma plateia destas, pode ter a certeza, pode ser um excelente formador, mas sai de 

lá com uma péssima imagem e não transmite aquilo que deve transmitir. Isto é uma área de 
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negócio muito técnica, não dá para deslizes. Essas aptidões de ser um bom formador, acho 

que devem vir sempre agregadas à competência que a pessoa tem ou não. Isto não há 

margem para dizer talvez. Aqui tem que se saber bem o que é que se está a dizer. Agora, na 

prática, o deve ser feito, na minha opinião, é que o formador, deve perceber que não tem de 

ser um cientista, tem é de adaptar o conhecimento da ciência, entre aspas, que tem e 

conjugá-lo com uma arte que é a arte de explicar às pessoas o que é que é aquela ciência 

para elas se sentirem confortáveis. E isso faz-se através de práticas, não de teorias. É muito 

mais fácil explicar a uma criança como é que se carrega num botão explicando onde é que 

ela deve carregar do que ser eu a carregar e ela estar a ver. Porque ela não está a praticar, 

portanto, não consegue compreender, não é? Digo eu, a senhora é que sabe e é especialista 

nisso. Não consegue compreender se não for ela a fazer. E é mais fácil e é bom para todos, 

para quem explica e para quem aprende. 

AB – Perguntava-lhe também, a sua opinião sobre se considera que há 

determinadas práticas de organização do trabalho que têm por si um carácter 

formativo mais valioso do que, se calhar, muitos cursos de formação que se fazem 

com o intuito obviamente de formar as pessoas e que as pessoas não aprendem 

nada… 

DP – Em relação a quem faz a acção ou a quem recebe a acção? 

AB – Não, estou a falar de actividades de trabalho, ou práticas, situações que têm a 

ver com a organização do trabalho que podem ter um carácter formativo… 

DP – Ah, sim, repare, aliás eu tenho 29 anos de actividade seguradora e as práticas diárias 

ajudam-me a perceber determinadas matérias. Ah, sim, claro que sim, isso é uma 

aprendizagem contínua, não é? 

AB – E quais é que são essas práticas? O que é que mais favorece a aprendizagem? 

DP – É a partilha do conhecimento com os outros, não é? 

AB – A partilha do conhecimento… 

DP – Partilha é explicar ao outro como é que faz e perguntar qual é a prática que tem, se é 

melhor ou não, se o resultado que ele obtém é melhor que o meu. Se a prática dele é melhor 

que a minha, então eu vou usar a dele, não é? Se tem melhores resultados! Portanto, eu 

acho que é uma partilha constante do conhecimento que nos faz evoluir e vai-se escolher as 

melhores práticas. E isso é a formação. 

AB – Basicamente era isto, e para terminar, perguntava-lhe em relação à formação 

de formadores, não sei se os senhores dão formação, se têm o habitual CAP e, para 

organizar a formação, far-lhe-ia falta alguma supervisão, não digo a supervisão, 

mas a ajuda de alguém da área da formação, dos RH da empresa, ou acha que não? 
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Acha que a formação deve continuar tal como está, dependendo da direcção de 

vendas? 

DP – … 

AB – Esta formação que faz… 

DP – Esta formação, em concreto, que faço? 

AB – Sim, é uma formação técnica, de produto, não é? 

DP – Vamos lá a ver, depende da organização da própria empresa. Se o formador tiver a 

liberdade de agir com o objectivo de formar independentemente de quem depende 

hierarquicamente, funcionará sempre. Quer dizer, não depende de quem se depende. O êxito 

da formação depende do objectivo que se tenha para fazer essa formação, 

independentemente onde se está. Se eu tiver a capacidade de intervir na área de vendas 

estando subordinado aos RH, o sucesso da formação não sofre influência, porque se me 

deixar entrar dentro da área de vendas e perceber o negócio, quais são as particularidades, 

explorar e conhecer os formandos, as avaliações ou de me deixarem fazer avaliações 

prévias, nada disso influi. Podemos é ter benefícios por estar numa área de vendas porque 

os êxitos são dessa área. Se tivermos na área dos RH, os êxitos serão da área dos RH. 

Porque o benefício será da empresa, sempre. 

AB – Muito bem. Há algum aspecto sobre todo o processo de organização da 

formação que não tenhamos abordado? 

DP – Há imensas coisas, não vamos é ter tempo. 

AB – Sim, mas algum aspecto que quisesse abordar, algum questão… 

DP – Acho que sim, olhe, o que eu tenho observado em muitas acções de formação em que e 

tenho assistido como formando, é a de que hoje em dia, passa-se por um critério que é, o 

formador é que tem que ser o polivalente, o dinamizador, é sobre ele que recai, digamos, a 

responsabilidade de tornar aquela acção um êxito. E eu tenho uma ideia completamente 

diferente. Há pessoas que não têm a mínima condição para ser formadores, e até acham que 

não são nada bons formadores, mas têm um enorme conhecimento. Se essas pessoas 

conseguirem absorver algumas técnicas que se aprendem, passam a ser excelentes 

formadores. Seja, não se é preciso ter a técnica e depois adaptar os conteúdos. Isso dá mau 

resultado em todas as acções que eu tenho assistido. Pessoas mal preparadas, não dominam 

ao assunto, quando se coloca uma questão ficam nervosas, passam à frente, usam a técnica 

das perguntas e de devolver a pergunta, o “diga lá você”, quer dizer, isso são coisas, para 

quem não conhece o método, acha até pode funcionar, mas para quem conhece o método, 

vai dizer, “este tipo não sabe”, está-me a passar a pergunta que é para eu responder, está 

em dificuldades, e isso fragiliza qualquer pessoa. 
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AB – Em relação a estas entrevistas, na entrevista eu fico com o registo das 

opiniões que cada informante tem sobre as questões de que falámos, o seu caso, é 

um informante privilegiado, agora, como compreende, a mim, o que me interessa 

são depois as fontes de evidências daquilo que referiu. Por isso, perguntava-lhe, 

pedia-lhe que se houver alguma documentação, alguma coisa que me possa 

facultar… 

DP – Vou tentar. Sabe que isso são coisas confidenciais. 

AB – Com certeza, o que puder ser facultado… 

DP – Vou falar com o meu director e perguntar-lhe o que é que nós estamos em condições 

de poder fornecer.  

AB – Sim, se puder, os planos dos cursos que tenha dado, porque sabe que além 

das entrevistas e a análise documental…. 

DP – Não, há coisas que nós podemos divulgar que são os documentos institucionais que 

qualquer pessoa tem acesso, inclusive dentro do banco como cliente. Em termos de 

conteúdos programáticos, vai ser complicado. 

AB – Sim, interessava-me tudo o que está por detrás da organização da formação 

DP – Isso, posso dar-lhe alguma informação mas não que deixe transparecer o segredo do 

nosso negócio, entre aspas, ok? 

AB – Com certeza, eu só poderei ter o que a empresa puder disponibilizar… 

DP – Isso já não sou eu que vou fazê-lo, mas sim a nível institucional. 

AB – De qualquer forma, vou reforçar essa questão no e-mail que lhe envio. Muito 

obrigada. 


