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DALZ01 

Seguros Allianz 

Direcção de Vendas/ Marketing - Director de Serviços – Sr. Dias da Costa 

Entrevista: 17/10/08 das 14h30 às 15h15 

______________________________________________________________ 

AB – Relativamente ao Guião e a alguns aspectos do ponto I, eu propunha 

ultrapassar caso a informação me pudesse ser disponibilizada. O que eu gostava de 

começar por lhe perguntar era sobre a caracterização da estrutura organizacional e 

departamental e da organização do trabalho, mas, se pudermos passar ao ponto II 

e às questões directamente de formação … 

DC – Bem, eu posso começar por lhe fazer uma breve descrição e dizer-lhe como é que 

funciona a estrutura… 

AB – Ah, a estrutura do departamento, pois, muito bem… 

DC – Bem, esta é uma direcção de vendas e sendo uma direcção de vendas está estruturada 

a nível central com um posto de direcção, dois postos de staff de direcção, uma área de 

planeamento e uma área de marketing e vendas que sou eu. E depois temos as áreas 

operacionais que são 4 direcções regionais, nós temos o país digamos dividido em 4 fatias, 

quase simétricas e mais uma área operacional que explora o Bank Assurance, portanto o 

nosso Canal Bancário essencialmente trata das relações com o BPI em termos de vendas e 

uma área que trata de vendas junto do sector empresas e corretores. Posteriormente, cada 

uma destas áreas operacionais destas 4 áreas regionais que eu estava a referir, dividem-se 

numa série de redes comerciais que são as vulgares delegações e balcões que temos por aí 

pelo país, são 23 salvo o erro, ao nível do país, que nós chamamos delegações ou escritórios 

comerciais que por sua vez, depois têm ainda mais abaixo a nossa força de vendas, que são 

os agentes, os agentes de seguros que hoje em dia são cada vez mais profissionalizados, já 

todos com lojinhas Allianz…você de repente vai aí a passar num sítio qualquer e pensa que é 

um escritório da Allianz, que é, mas já não tem nada a ver com a estrutura tradicional. É um 

agente que trabalha, é quase um franchisado se assim lhe quiser chamar. Pronto, no fundo, 

esta área, é assim que trabalha, é assim que está estruturada. Esta direcção de vendas. 

Depois há uma série de outras direcções, mas, aqui, neste sector, o que é que acontece? O 

que acontece é que obviamente, Marketing e Vendas e Planeamento, enquanto direcções de 

staff do órgão direcção de vendas, no nosso caso, nós ocupamo-nos de muitas outras áreas 

para além da formação. A formação, porventura, será aquela que é capaz de ter uma parte 

substancial do orçamento. Realmente, mas resulta quase em consequência de: ou seja, 

marketing e vendas interprete-se como marketing operacional, enquanto marketing 

operacional, qual é a missão base? A missão base é estudar as necessidades do mercado, 

adequar as ofertas em termos de soluções e de produtos, criar as melhores condições para 

que todos estes órgãos operacionais tenham condições de explorar convenientemente o 

mercado e enquanto estamos a falar de produtos e de soluções e de comunicação, e de 
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campanhas de vendas e incentivos ditos não remuneratórios, etc, etc e toda esta panóplia da 

estrutura de vendas, obviamente depois surge uma necessidade, pois se já dei um incentivo, 

se já fiz isto, já dei aquilo, já estudei o mercado, temos a melhor solução, agora falta 

estimular. Estimular, há duas formas, não é? Com qualidade e com quantidade. Com 

quantidade é com quanto mais dinheiro melhor e com qualidade, é a formação. Pronto, e aí 

surge a necessidade da formação e este tipo de formação não é, devo-lhe dizer, 

disponibilizado por uma direcção de recursos humanos (DRH). Uma das razões: porque 

somos nós directamente no terreno que nos apercebemos das lacunas. Estas lacunas podem 

ser de carácter passageiro, podem ser de carácter estrutural, podem ser uma questão de 

desenvolvimento de competências, podem ter diversos matizes. Pode ser uma questão de 

atitude, de comportamento, pode ser uma questão de conhecimento, enfim…e sentindo tão 

bem as necessidades como nós as sentimos - estamos aqui muito próximos da realidade, 

pouco sentido faria ir comprar fora, a uns recursos humanos que, por muito bem-

intencionados, orçamentados e alicerçados, que estejam – falei em orçamento, pensei logo 

em alicerce – a única coisa que poderia fazer era apresentar-nos um fornecedor, out-

sourcing de formação que depois vinha customizar connosco. Portanto, no fundo, no fundo, é 

isso. Agora, há outras áreas de formação que nós temos, que beneficiamos directamente de 

uma estrutura tradicional dos recursos humanos, nomeadamente ao nível das competências 

ditas generalistas, penso por exemplo, no domínio da língua do inglês, do Excel, do Word, ou 

um mestrado numa área qualquer coisa, para suprir uma necessidade específica, aí sim, 

recorremos, ou eles vêm periodicamente perguntar-nos que necessidades é que nós temos 

nessas áreas para providenciar. Aquelas que são directamente operacionais, nós temos que 

as resolver directamente. Aí os recursos humanos funcionam como elementos agregadores 

da informação daquilo que é dispendido. Quer para uma solução das necessidades legais que 

resultam das actuais directivas, quer por uma questão de terem sempre um balanço 

actualizado das capacidades cognitivas que estão instaladas entre as várias equipas e pouco 

mais do que isso… 

AB – E para o Balanço Social, estatísticas da empresa… 

DC - Exactamente, apenas nesse nível que é para não perderem o contacto com as coisas e 

portanto, digamos que aqui nós temos apenas a preocupação de gerar informação suficiente 

para alimentar essas necessidades. Agora, dirigindo-me novamente sobre as nossas áreas. 

No que diz respeito aquela formação que nós desenvolvemos, eu diria que reconheço dois 

grandes grupos: o grupo dito da formação comportamental, se quiser chamar, ou a formação 

mais propriamente técnica. E na técnica, eu envolvo duas áreas: a área produto e área 

vendas. Portanto, competências para vendas e competências para a área de produtos, com 

todas as suas componentes de direito, de técnica de seguros, quase resistência de materiais, 

dependendo das diversas áreas que tivermos a abordar…e aqui, de facto, temos uma 

estrutura que me parece, para mim, já me parece pesada demais porque quase todos os 

anos tenho que a justificar com resultados e isso acaba por ser um bocado maçador e eu 

acho que nós nunca temos um número de dinamizadores, nem lhes chamamos formadores, 

nunca temos um número de dinamizadores julgado suficiente mas temos sempre mais do 
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que aqueles que a estrutura de custos da empresa está disposta a tolerar. Então, o que é 

que acontece? Temos uma equipa tão ágil quanto possível que nos permita periodicamente 

fazer rondas de formação quase em continuidade sobre diversos objectivos, objectivos esses 

que cumprem 2 missões: uma, apoiar e acompanhar lançamentos de novos produtos, ou 

alterações de produtos existentes e uma outra que é reforço de conhecimento de produtos já 

existentes que não são dominados, isto porquê? Provavelmente porque estamos no Séc XXI 

e agora sempre que acontece qualquer resultado menos favorável, quando questionados 

sobre a falta de resultados, o tradicional agora é falar-se que precisa de formação. Você está 

a trabalhar numa área com futuro porque tudo o que não corre bem depende de vocês, ou 

depende de quem ministra a formação, o que acho giríssimo. Porque antigamente, era 

necessário ir à procura de elementos que nos permitissem atingir determinados fins e níveis 

de conhecimento e aqui, digamos, que as pessoas se distinguiam quer pela persistência, ou 

pela capacidade de encontrar o conhecimento para atingir determinado desempenho. Hoje 

em dia que a informação é tão profícua, tão extensa, tão vasta e tão disponível, está ao 

alcance de toda a gente, as pessoas já nem têm o trabalho sequer de a procurar e então 

entendem que ela nem existe, portanto “se não ma dão, não sei onde é que ela está” e hoje 

em dia toda a gente quer formação. Isto para dizer que uma parte da formação que nós 

damos, mais não é do que levar os formandos ou as vítimas da acção ao local onde ela se 

encontra e ajudá-los a interpretar, o que também é preciso porque também já não há muita 

gente com capacidade ou disponibilidade de se dar ao luxo de estar a analisar – olhe, eu 

agarrei nisto, eu estou a falar mas não sou superior aos outros, não é? Eu estou a falar mas 

cheguei aqui e disse, ah, já percebi o género. Já viu isto? E então, as pessoas hoje fazem 

isto. Hoje as pessoas abrem um site numa página qualquer, abre o site, passa de uma 

página para a outra e provavelmente, tudo o que há para dizer sobre um assunto está ali. 

Mas nós já somos leitores virtuais e vai-se fazendo (…) e nunca se chega ao fundo das 

questões, não é? Depois, quando é preciso, “então diga lá o que é que sabe” e “ah tenho 

uma noção” e todas as pessoas têm uma noção. Portanto, há uma parte da formação que no 

fundo é quase só cosmética. Portanto, eu diria, que no fundo é…é cosmética e é turística. É 

levar as pessoas a passar pelos conteúdos e obrigá-las a reflectir sobre tudo isso e uma vez 

reflectindo, apreendem e apreendendo têm um melhor nível de percepção. 

AB – Mas, refere-se também à formação que é a formação feita em contexto de 

trabalho? 

DC – Sim 

AB – Mas, tem de alguma forma, alguma estruturação da forma como é feito o 

acompanhamento, portanto, haverá um supervisor, o tal dinamizador que 

acompanha os outros elementos, os alvos da formação… 

DC – Sim, que os forma, que os dirige… 

AB – No próprio posto de trabalho ou…? 
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DC – Sim, no próprio posto de trabalho ou no próprio ambiente externo… 

AB – Ambiente externo? 

DC – Sim, externo sob duas formas: nem sempre no local de trabalho ou o on-job real, nem 

sempre, excepto, quando se trata de técnicas de atendimento, eventualmente dentro dessa 

área, mas aí com muito pouca frequência, mesmo aí nós fazemos uma parte de formação 

interna e depois vamos acompanhando na rua, na rua isto é, no local de trabalho, muito 

embora aí, de facto, eu deva dizer, que o número de profissionais que eu tenho e com a 

frequência, a cadência de eventos de formação que nós vamos desenvolvendo, a nossa 

lacuna, neste momento é, o desenvolvimento de técnicas de coaching. É o verdadeiro 

problema, de facto. Porque nós vamos, atiramos a pedra, agitamos a água mas depois já 

não temos muito tempo, já não é muito fácil ir de longe a longe verificar que tipo de 

incrementos é que se foram desenvolvendo. Portanto, esse tipo de leitura, de evolução, não 

é muito fácil.  

AB – A minha questão era também sobre o acompanhamento, portanto, se há 

algum apoio ou alguma informação que esteja minimamente estruturada ou fica 

tudo a cargo do dinamizador? Ele é que acompanha, não tem que reportar, ou 

reporta, como é que as coisas correram… 

DC –O report, o report é quase só, é muito limitado. No fundo é um report que praticamente 

só visa suprir aquelas necessidades de que lhe falei, de posteriormente haver a noção de. 

Temos inquéritos distribuídos acerca da avaliação que o formando faz em relação à iniciativa, 

raramente temos processos até de avaliação de conhecimentos, porque, no nosso 

diagnóstico não fazemos uma leitura para comparar. Em 80% dos casos, porque 80% da 

nossa formação é ministrada pelos meios internos, digamos que eu quando recorro a 

outsourcing para formação e porque aí é necessário preparar e customizar a formação, uma 

das coisas passa pelo diagnóstico das necessidades e aí faz-se normalmente uma leitura de 

desempenho naquele ambiente específico, naquela área e, posteriormente, volta-se outra 

vez, após…eu aí tenho uma leitura de um desempenho superior, de um maior nível de 

conhecimentos, um maior nível de confiança, mas só nesses casos. Nos outros, nós pura e 

simplesmente passamos por lá, damos as nossas acções e, depois, quando muito, vamos 

observando ligeiramente alguns desempenhos diferentes mais ao nível do mystery shopping 

e coisas do género. 

AB – Da totalidade de formação dos seus colaboradores, das pessoas que referiu, 

têm, quanto é que será, percentualmente, a formação que é dinamizada pela 

própria direcção? 

DC – Se eu entendi a pergunta, bem mas se eu não entendi a gente vai lá a seguir … 

AB – Sim, porque há formação externa, que é organizada pelos RH, esta é muito 

menos do que aquela que tem estado a referir … 
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DC – Sim, sim, é quase nada, é mesmo muito menos, eu diria que nós desenvolvemos, no 

tempo útil de um dinamizador, é capaz de ter aí à volta de… de umas 900 e tal horas por 

ano, ele é capaz de ocupar 350 a 400 horas em sala. 

AB – Porque a força de vendas é, digamos, o âmago da Allianz… 

DC – Pois, é a nossa alimentação de negócio… 

AB – Sim, e há-de ser, em termos quantitativos, do número de pessoas… 

DC – E há aqui uma estrutura piramidal. Depois há outros que se ocupam de fazer outros 

níveis de formação que não estão aqui tão avaliados. Porque, no fundo, eu com os meus 4 

colaboradores que andam na rua, só consigo trabalhar a um determinado nível das redes 

comerciais, que é mesmo ao nível dos profissionais que se encontram nos nossos escritórios 

próprios, digamos, os nossos gerentes de dependências, os nossos balcões comerciais. E eu 

chego aí, descarrego aí os meios e conhecimentos de que dispomos, fazemos uma formação 

dessas matérias com uma componente de facilitação, em que eles estão a aprender a 

matéria de per si mas simultaneamente, aprendem, ou são-lhes ministrados os skills de 

facilitação, formação de formadores, mesmo nessa óptica. Portanto, eles apreendem a 

matéria e eles próprios, depois é que têm que vir ao nível abaixo e passar essa informação 

directa aos agentes. Doutra maneira, não conseguíamos. Nós estamos a falar de agentes, aí 

à volta de, neste momento activos, alguns 1200 colaboradores.  

AB – É, portanto, uma formação em cascata… 

DC – É, é (…) porque eu a este nível, já não tenho competências tão evidentes de formação, 

mas eu realmente, nós vamos formar este nível de profissionais e depois cada um de per si, 

tem os seus 25 ou 30 com os seus vendedores com os seus agentes e eles é que têm de se 

ocupar das suas acções de formação. 

AB – Já me referiu alguns aspectos e os inputs que entram para a formação, os 

destinatários, e os profissionais do departamento que colaboram em formação são 

estes, os dinamizadores que são… 

DC – Sim, são 4 formadores, para todos os efeitos. 

AB – Agora, em termos mais gerais gostava de saber a sua opinião sobre como é 

que definiria a política de formação da empresa, que princípios, que valores, como 

é que está articulada com toda a estratégia da empresa… 

DC – Ora bem, eu posso falar-lhe da minha, posso dizer-lhe qual é o ambiente que eu 

percebo. Sobre o ambiente, eu diria que nós já passámos por várias metamorfoses. Já 

tivemos maior ou menos nível de protagonismo ao nível dos RH e nomeadamente, dentro da 

óptica dos RH, as políticas de formação e desenvolvimento dos FTE´s (Full time Employees), 
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dos nossos recursos. Neste momento, estamos exactamente num momento, dos mais 

discretos, por sinal, porque recentemente nós passámos aí uma década em que os RH quase 

eram uma unidade de negócio. Assumiram um protagonismo tão grande no seio das 

empresas que praticamente quase assumiam a liderança da conversão das pessoas a 

determinados comportamentos aos gung ho!´s da vida, e a todas essas iniciativas 

interessantes que, no fundo, se calhar se justificavam perfeitamente porque as empresas 

durante essa década vinham de processos de fusão tão violentos que era necessário criar as 

suas próprias identidades e desenvolver as confianças e a permeabilidade entre os diversos 

sectores, digamos, na transversal, daí esses protagonismos todos. Às vezes eu próprio ficava 

sem saber se nós éramos uma empresa mais orientada para a venda, ou se para o 

desenvolvimento de competências internas… 

AB – Refere-se ao projecto Gung Ho! … 

DC – Por exemplo, projectos desses género em que a DRH é proactiva ou até para não dizer 

assume unilateralmente atitudes e não se limita a gerir as carências manifestadas em 

determinadas áreas, porque bom, antes desta fase, antes, a DRH era uma mera 

contabilidade de meios (…) foi evoluindo, eu acho que esse protagonismo agora já 

desapareceu, não estou a falar nesta empresa, estou a falar daquilo que me apercebo na 

área dos RH, e actualmente, no fundo, os RH vão ministrando formação na medida das 

carências que são manifestadas pelas diversas áreas. 

AB – Portanto, na sua perspectiva, os RH actuam numa lógica de dar resposta, 

reactiva mais do que proactiva… 

DC – Sim, neste momento, é mais assim, com um ligeiro diferimento do tempo porque 

obviamente quando nós manifestamos as lacunas elas já se evidenciaram, portanto quando 

se vai actuar sobre essa carência, provavelmente, já se estão a manifestar outras, há aqui 

sempre um diferimento, o que me parece perfeitamente aceitável, de resto…porque no nosso 

caso, também é assim, repare, embora a gente tente alguma proactividade na nossa área, 

específica, por uma razão muito simples, eu hoje já sei que para o ano preciso de crescer 

estrategicamente mais 12% na área daquela linha de produtos e posso perfeitamente já 

antecipar uma necessidade de mais conhecimentos nesta área de produtos a disponibilizar 

por alturas do mês de Fevereiro para que o resto da pirâmide já tenha recebido a sua vaga 

de formação aí por alturas de Abril e então, sim, eu posso encarar o 2º semestre com mais 

confiança. Então, sim, já estamos a fazer os nossos planos todos…porque nós podemos 

funcionar em cima do lançamento com a formação e também podemos gerar influência. Que 

é, eles ainda nem sabem o que é que lhes vai acontecer a seguir mas passa uma vaga de 

formação de pintura com tinta plástica e a seguir há o lançamento de um produto daquela 

área que eles ainda nem imaginaram mas já foram preparados para isso, quer dizer, às 

vezes, preferimos trabalhar dessa maneira. 
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AB – Mas, faz um plano de formação? Uma previsão, um orçamento, tem mesmo 

um orçamento? 

DC – Sim, sim, sim, tenho mesmo um orçamento, tenho mesmo um plano feito e depois é 

uma questão de o executar ou não, numa certa medida, ele compõe-se de duas áreas. É a 

área de apoio ao lançamento e desenvolvimento de produtos e é a área de desenvolvimento 

de competências. Normalmente, como é evidente, primeiro, tentamos estimar o momento 

em que vamos fazer o lançamento dos produtos e depois o espaço vamos preenchendo com 

desenvolvimento de competências. Como, normalmente, nem sempre acertamos com as 

nossas integrações em termos de desenvolvimento de produtos isto depois vai tudo 

improvisando… 

AB – Para além das acções de formação que realiza como tal, para o que tem estas 

4 pessoas, não é, considera que há ao nível da organização do trabalho que são, 

por si, formativas, isto é, às vezes organizamos cursos com o objectivo de melhorar 

conhecimentos ou competências, e não resultam em nada, mas, se calhar, há 

actividades que podem ter um carácter formativo até mais evidente do que as 

próprias acções de formação… como é que comenta isto? 

DC – Comento isso com muita pena porque, raramente, temos tempo de trabalhar dessa 

forma. Eu diria se me está a tentar colocar perante acções de formação mais alicerçadas na 

prática, menos role-playing, eventualmente….mais demonstração… 

AB – Não, as que referiu até são mais baseadas na prática, não é? Não, eu referia-

me não a acções de formação propriamente ditas, referia-me a actividades de 

trabalho e a organização de trabalho, por exemplo, uma questão concreta seria, 

como é que faz a integração de novos colaboradores, na área de vendas? Como é 

que vamos colmatar as lacunas, com que estratégias, não é? 

DC – Bem, para já devo dizer, isto tem uma certa piada, porque a verdade é esta. Pode a 

nossa ainda ser uma empresa em expansão ou pelo menos era até a este momento que 

estamos a viver agora, provavelmente (…), essa área de por exemplo, como é que se 

integra, eu quase que diria, nós estamos a viver ainda na perspectiva ainda da desintegração 

pacífica. Portanto, basicamente, mais do que integrar, estamos a desintegrar, estamos 

semanalmente a receber mensagens e pessoas que vão deixando a estrutura porque ainda 

temos uma estrutura com algumas gorduras face aos rácios mais modernos de retorno sobre 

o valor da acção, etc, etc., no fundo, no fundo, nós temos muito pouca acção de integração. 

Quando ela existe, efectivamente, temos acções de integração, temos acções de levar as 

pessoas a conhecerem melhor a empresa e depois temos formação mais técnica sobre 

determinadas áreas de actuação nos produtos ou avaliação de sinistros ou de atendimento 

telefónico que é o call-center, mas no fundo, ainda contamos que seja a tribo a fazer a 

formação do índio e ainda temos uma certa tendência para confiar nisso embora não haja 

skills instalados para o fazer. As estruturas estão reduzidas em termos de RH, de recursos e 
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cada vez mais, é difícil ser a tribo a formar o membro novo. No fundo, é aquela formação 

que eu considero mais duradoura, não é? É a própria equipa preocupada em por o rebento 

novo a funcionar e a ser produtivo. Não é que os recebam mal e não os consigam integrar, é 

que já não têm tempo para pensar que isso é conveniente ser feito. Uns têm um sentido 

mais pedagógico do que outros… 

AB – Sim, mas na prática, será o que acontece, não é? As pessoas entram numa 

delegação e começam a trabalhar e a aprender com os colegas mais velhos que vão 

ensinando os novos elementos e eles vão aprendendo…mas, a minha questão era 

se há algum mecanismo ou alguma coisa formalizada ou formalmente constituída 

para que este processo se faça, quero dizer, há algum acompanhamento depois? 

DC – Não, de todo. 

AB – É, então deixado com os colegas da equipa, em geral…pergunto-lhe se há, por 

exemplo, alguma tutoria, alguma pessoa que se encarregue… 

DC – Não, não, essa faz parte das coisas consideradas supérfluas, nos tempos actuais. De 

facto, inclusivamente, chega a ser tão básico o nível que muitas vezes nem é tanto a 

questão de saber ler, como é que a pessoa se vai integrado e singrando, ou ser estimulado, 

por exemplo, às vezes o próprio membro pode até inclusivamente não se ter conseguido 

integrar ou não ter sequer perfil para aquela função e a própria estrutura demora imenso 

tempo a perceber isso. Aí é mesmo uma situação quase ao abandono…”e o novo elemento 

que foi recrutado”, “ah, esse foi embora”, “mas há quanto tempo?”, “isso já há 6 

meses”…não temos, de facto, sistemas instalados para esse fim, práticas, inclusive. 

AB – Perguntava-lhe ainda da questão da avaliação da formação. Referiu há pouco 

aquela avaliação que se faz no final da acção, o perguntar se as pessoas estão 

satisfeitas, é uma avaliação da reacção. Mas quanto à avaliação da eficácia e 

realmente aquilo que se fez foi útil, relacionar isso com as vendas, por exemplo… 

DC – Raramente faço isso, normalmente, existe a expectativa que o comportamento das 

vendas se altere após acções de formação e normalmente temos meios de fazer isso, mas 

fazemo-lo não para medir ou aferir a qualidade da formação mas pela necessidade de gerir. 

Muito mais por isso. E de facto, verificam-se os incrementos, verificam-se os impactos, como 

eu costumo dizer, a gente mexe nos martelinhos e as coisas, de facto, vão acontecendo. Mas 

nem temos uma expectativa antes da acção quanto ao efeito que vamos provocar, e vamos 

gerar um impacto de 2 e no fim medir e de facto o impacto foi só de 1,5 ou superou as 

expectativas. Não. 

AB – Perguntava-lhe, já para terminar, em termos futuros, como é que considera 

que deverá ser a formação dos próximos anos, em que áreas deve enfocar e os 

públicos-alvo, no caso da empresa, em geral. 
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DC – Eu por acaso não vou gostar muito de responder a essa pergunta. Não é por, 

provavelmente é a mais interessante de todas, a questão é que eu penso que quanto mais o 

tempo vai passando por nós, quanto mais vamos evoluindo, se é de evolução que se trata, 

eu diria que cada vez mais vamos ter que ir atingindo níveis inferiores e básicos de 

disponibilização da formação. Nós temos vindo a notar que, seja porque são necessários 

maior especialização em determinadas áreas, seja por isso, não acredito que seja mas, pode 

ser por isso, ou pode ser que as pessoas estão cada vez menos aptas a aprender o que quer 

que seja, eu diria que cada vez mais vamos ter que chegar quase ao nível de ter que ensinar 

– por isso é que eu não gosto de responder a esta pergunta,  a interpretar o que está óbvio 

e não propriamente a utilização do conhecimento que nós acabamos de interpretar. Está a 

ver a ideia? 

AB –Percebo 

DC – Há cada vez menos disponibilidade e competências básicas, apetência e disponibilidade 

até mental para, e portanto, cada vez mais, sei lá, passar uma noção estratégica de um 

comportamento que se espera para um determinado período de tempo para o lançamento do 

60 +, é capaz de ter que passar não pela noção estratégica do que se pretende, mas do 

passo que cada um deve dar mesmo que eles não se apercebam qual é o objectivo desses 

passos. Ou seja, cada vez há mais disponibilidade para vir à formação mas cada vez mais as 

pessoas são mais impermeáveis à aquisição de conhecimentos. 

AB – Estão impermeáveis, foi o que disse? 

DC – Impermeáveis. Estão disponíveis, estão ansiosas, manifestam-se dessa maneira e 

comportam-se dessa maneira, mas na realidade, cada vez é mais difícil ministrar e inocular 

influenciar e até passar informação. Já houve uma evolução diabólica quando de repente se 

passou a utilizar o retroprojector, depois passou-se para as coisas animadas e os power-

points e uma imagem diz mais que mil palavras, depois passou a ser uma coisa chata que as 

pessoas usavam aquilo como quem desfolha um livro e passou-se  a desenvolver as técnicas 

daqueles meios em termos de mais comunicação. Eu quase que diria que estamos a chegar à 

fase de ter que por a informação em colherezinhas pequeninas e vamos ter que dizer senta 

no meu colinho e vamos metendo na boca. E isto é válido para mais do que uma geração, 

não estou a falar só dos novos porque cada vez mais as estruturas têm gente nova mas é 

mais uma questão de disponibilidade intelectual, de exercício intelectual. Estamos cada vez 

mais sem classe média intelectual. Estamos mais ao nível básico ou dos mestres. Aqui no 

meio, de facto, só se destacam alguns privilegiados. A coisa começa a ser evidente. Não sei 

se já há contornos disto, não sei se é a primeira vez que está a ouvir isto, eu ainda não li 

isto em lado nenhum mas sinto isto no dia a dia nas práticas com os nossos formadores que 

estão cada vez mais treinados, aptos a comunicar, a chamar a atenção, a manter as pessoas 

num nível activo mas cada vez têm mais dificuldades em conseguir. 
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AB – Sim, parece que é geral, nos interesses e se calhar tem a ver com a educação 

até 

DC – Ou a frequência de necessidades de formação porque, antigamente, muitas das coisas 

que hoje merecem um programa de formação, passavam por uma norma geral e estava 

implementado, não é? O nível de sofisticação também mudou, mas esta é uma questão 

sobre a qual tenho dado por mim a pensar muitas vezes, normalmente quando vou ao 

volante e quando não tenho que estar a pensar em mais nada, no dia a dia já quase não há 

tempo, mas dou muitas vezes a pensar, não é tanto como é que eu dou os conteúdos, é 

como é que eu influencio para vir a dar os conteúdos que vou dar a seguir, que é uma coisa 

diabólica… 

AB – Será uma questão de liderança do próprio formador e da organização da 

formação!? 

DC – Tem tudo a ver mas, o que eu entendo é que, é o que me leva a pensar, eu tenho uma 

equipa muito estática, primeiro porque não é fácil encontrar pessoas com competências para 

esse tipo de acções e depois porque elas também têm que as ir desenvolver. Tenho que 

reconhecer, por exemplo, durante o ano passado, durante o último ano, também lhes dei 

matérias para eles se desenvolverem, porque às vezes também não há tempo que é a coisa 

mais incrível é não permitir para eles se desenvolverem, e não obstante, precisamente 

porque são difíceis de encontrar profissionais com essas características, tenho muito pouco 

ou nenhum turnover na minha equipa e depois, é uma equipa que de alguma forma tem um 

empowerment, há um espírito gregário, de grupo, quase, eu não diria elitismo porque se não 

depois não conseguem penetrar nas camadas mas comportam-se coo uma tropa de elite. De 

facto, e têm este nível de auto-motivação, se quiser. Estão cada vez mais aptos, cada vez 

mais sacanas, e no entanto, vejo-os muitas vezes frustrados a terem que fazer o rewind e 

ultrapassar “o que é que falhou aqui que…”. Enfim, isto agora levava- nos aqui a uma 

conversa 

AB – Muito bem, também não quero roubar-lhe mais tempo, mas agora o que me 

interessava é depois de ouvir aqui algumas pessoas da empresa, como 

compreenderá, eu não me posso ficar apenas pelo nível de percepção das minhas 

fontes informantes. Como é o caso, sendo um informante privilegiado,  mas não 

posso ficar por aí e portanto o que eu preciso é de fontes de verificação, e como é 

que eu, de algumas coisas que referiu, posso ter as evidências. 

DC – Nós fazemos alguns surveys por aí que normalmente até são usados de uma forma 

muito discreta internamente, a diversos níveis. Quer ao nível do desempenho das equipas no 

seu local de trabalho, tratando o customer relativamente às suas competências, portanto, o 

mystery shopping, no fundo, quer nos nossos escritórios quer junto dos escritórios dos 

agentes, nós vamos perceber de alguma forma algumas evoluções quer no tratamento de 

aspectos técnicos, dos diferenciadores, das iniciativas cross selling, up selling, etc. e uma 
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outra vertente, temos que tratar da nossa própria reputação, ou seja, você deve saber ao 

fim ao cabo, um agente de seguros ou um vendedor de tantas áreas, que é um profissional 

liberal que é o que eles são, na realidade , hoje em dia, tão depressa se pode ligar a uma 

empresa como a nossa como a uma empresa, enfim o El Corte Inglés quer trabalhar com 

todas as seguradoras ao mesmo tempo, debaixo da umbrella Corte Inglés. A maneira que eu 

utilizo para tentar motivar a vossa estrutura que vende seguros a aproximar-se mais dos 

produtos Allianz, passa um bocado pelo tipo de apoio comercial que eu estou disponível para 

dar, no fundo para aquela reputação que eu vou estabelecendo e que eu vou merecendo, ou 

que vai sendo percebida do outro lado. E a este nível da percepção, do apoio comercial, dos 

níveis de autonomia técnica e o nível de percepção da reputação que o cliente tem da nossa 

marca, que é outra razão que os agentes nos procuram para trabalhar connosco e não 

propriamente com a companhia aqui do lado, também tem algumas evoluções ao longo do 

tempo e então, nós vamos, periodicamente, pelo menos duas vezes por ano fazendo essas 

leituras, ao mesmo tempo verificamos se os níveis de remuneração também justificam isso e 

tendências de mudanças da companhia A para a B, vamos monitorizando isso, isso está 

intimamente ligado. 

AB –Muito bem. São alguns dados que seriam úteis para complementar o que 

referiu… 

DC – Posso-lhe facultar um ou dois reports desses que eu eventualmente poderei ter algum 

trabalho porque, não vai levar a mal, mas eu terei que apagar lá umas marcas…eu até evito 

comentar isso. Isto é ainda ético, se não apanharem os nossos inquéritos. É uma 

monitorização um bocado distante, isto é quase como um botão de volume quando a gente 

mexe para por mais alto, demora alguns minutos para ouvir a música a subir de nível. Mas é 

assim, é o melhor que nós temos…. 

AB – Muito bem, e o Plano de Formação que referiu, se for possível também era 

interessante, se puder…os indicadores de formação pedi-los-ei à Vanda… 

DC – Exactamente, eu era capaz de lhe sugerir que quando falasse com a Vanda se lhe pedia 

esses indicadores sim e os aspectos estruturais de níveis de formação académica, aquela 

primeira parte, lá consegue com mais facilidade. Eu tenho o seu contacto? 

AB –Eu ia pedir-lhe o seu e-mail para lhe enviar a entrevista…Muito obrigada. 

 


