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Seguros Allianz 

Nº Trabalhadores: 720 

Natureza: Multinacional/ Privada 

Sector: Serviços Financeiros 

Actividade: Seguros 

 

Responsável Planeamento e Desenvolvimento Organizacional – Dr Luís 

Antunes 

Entrevista: 16/1/07  Das 19h às 19h50 

______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

A Allianz Portugal faz parte do Allianz Group, um dos maiores grupos seguradores e 

financeiros do mundo. Opera em mais de 70 países e emprega mais de 170 mil pessoas em 

todo o mundo. Em Portugal, a Allianz tem 30 Delegações por todo o país e cerca de 770 

colaboradores. É uma empresa alemã e em Portugal integra o grupo BPI. 

A empresa aposta no desenvolvimento contínuo das competências dos seus colaboradores e 

proporciona a possibilidade de uma carreira aliciante a nível nacional ou internacional.  

Para competir num mercado em forte expansão, e reconhecendo que o capital humano é a 

vantagem mais competitiva de uma organização, a Allianz oferece oportunidades a jovens 

licenciados e profissionais experientes. 

A Allianz Portugal tem apoiado os jovens na conclusão da sua formação académica e na sua 

inserção profissional, proporcionando e apoiando estágios curriculares e estágios 

profissionais. Preocupa-se com a comunidade onde está inserida e com as questões 

ambientais dentro e fora da empresa. Exemplos de algumas acções:  

o Brigadas de doação de sangue  

o Separação de resíduos recicláveis  

o Apoio a instituições de carácter social  

o Colaboração em iniciativas de solidariedade  
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O compromisso da Allianz é:  

• Proporcionar formação e desenvolvimento contínuo: anualmente, desenvolve um 

programa de formação em diversas áreas para aprofundar as competências técnicas 

e comportamentais de cada colaborador  

• Dar as ferramentas necessárias para que cada colaborador possa desenvolver o seu 

potencial  

• Apoiar o progresso na carreira  

• Partilhar com cada colaborador os sucessos comuns  

• Envolver cada colaborador nas decisões que lhe digam respeito  

• Dar e receber feedback  

• Proporcionar possibilidade de Mobilidade Interna: através de resposta a vagas 

internas ou de candidaturas espontâneas, fomenta a rotatividade das pessoas  

• Reconhecer e recompensar em função das competências e dos resultados  
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2. Perguntas e respostas 

AB – Então feito este enquadramento, era caso para lhe perguntar, talvez 

começássemos pela estrutura da área formação, aliás, do desenvolvimento 

organizacional, e como é que se insere e como é que a formação aparece no seio 

deste departamento no qual é o responsável? 

RF/LA – Muito bem, como é que é a estrutura do departamento? O departamento, para já 

explicar como é que está dividida a formação na Allianz Portugal. E a formação está dividida 

em dois núcleos internos. Um núcleo está dentro da direcção de vendas, e que nós 

chamamos a área de marketing canal. E o marketing canal tem dinamizadores comerciais 

que são formadores que dão formação técnica, apenas técnica. A quem? Aos agentes que 

são fora da empresa e dão formação, também, à nossa rede comercial, técnicos comerciais, 

front-officers (?), toda a rede que está nos balcões, nos chamados delegações ou balcões. E 

aí temos um grupo de 4 formadores que nós chamamos dinamizadores comerciais e 2 

técnicos de marketing. Depois, nós aqui na direcção de pessoas e recursos temos essa área 

de planeamento e desenvolvimento organizacional que é constituída por 4 pessoas. Eu e 

mais 3 pessoas. Nós somos, eminentemente, gestores de formação, não somos formadores, 

damos alguma formação mas é uma formação, digamos, de carácter interno da empresa que 

nós não podemos contratar fora, nomeadamente relacionado com metodologias internas, 

como é por exemplo o sistema de gestão de desempenho, o sistema de gestão de objectivos. 

Temos agora um projecto interno relacionado com a inovação que se chama (?) que é 

Inovation to sucess que é um projecto para dinamizar a inovação e a criatividade 

internamente. E aí fui eu que dei formação a todas as chefias da empresa, que são 150. E 

portanto, nós vimos formação. O que é que nós vimos mais no planeamento e 

desenvolvimento organizacional, e que no fundo visa todo o desenvolvimento dos 

colaboradores? Também o que fazemos é… temos toda a responsabilidade ao nível da 

comunicação interna. Com a edição de revistas, noticias na Internet, como a dinamização de 

fóruns na Internet, que são chamados chats mas são chats internos. Temos 

responsabilidades também ao nível de estudos de clima e estudos de liderança que fazemos 

anualmente, quer de clima quer de liderança. Estamos agora a divulgar os resultados do 

estudo de clima, vamos começar (?) na próxima semana na administração. Depois temos, 

também, responsabilidade social, porque um dos valores da empresa, a empresa tem 4 

valores, um dos valores é a responsabilidade social e pessoal. E trabalhamos, ainda, ao nível 

do grupo de teatro, organização de eventos para os colaboradores. Tudo o que tem a ver 

com o desenvolvimento dos colaboradores, nós fazemos. Colaboramos também nas práticas 

de (?) gap analysis de competências. Vamos trabalhar, agora proximamente, num projecto 

de gestão de talento, mobilidade interna, gestão de conhecimentos, várias, várias. 

AB – Muito bem, pelo que diz, portanto, e aliás está implícito na própria designação 

do desenvolvimento organizacional, a formação é apenas uma parte daquilo que 

considera que é o desenvolvimento das pessoas (?) 
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RF/LA – É apenas uma parte, é uma parte importante. 

AB – A formação formal, portanto. 

RF/LA – A formação formal sim. A formação formal é uma parte importante e relevante e 

que tem um peso importante nas nossas actividades diárias e também no nosso (?) anual. 

Tem, tem um peso importante. Mas não é unicamente aquilo que visa o desenvolvimento dos 

colaboradores. E nós temos várias actividades que visam o desenvolvimento dos 

colaboradores não apenas através da formação. E mesmo na formação tentamos que ela 

seja inovadora e dinâmica. Nós se calhar já estamos um bocadinho atrasados em relação ao 

(?) de novas tecnologias, na área da formação mas no dia 13 de Dezembro, lançámos o 

nosso primeiro curso de e-learning, Aliás agora estava a fazer o 4º módulo do curso de 

gestão de tempo agora que tive eu em (?) stand-by. E depois vou continuar. Lançamos 

agora o e-learning Allianz, e esse também é um ponto importante nas nossas actividades. 

Mas de facto a formação é uma parte do desenvolvimento dos colaboradores. 

AB – Falou-me aí na comunicação, portanto, e comunicação, e não sei se, com 

certeza, terá outras práticas também que visam a informação e a partilha de 

informação. Não sei se pode referir alguma assim mais… 

RF/LA – Posso. Eu até lhe trouxe aqui uma revista, que esta é a revista que se chama Actuall 

RH, é da nossa responsabilidade, é uma (?) da direcção de pessoas e recursos. E esta revista 

espelha muito aqui que é a nossa actividade interna. A nossa actividade mesmo do nosso 

departamento. Se quiser folhear e fazer-me algumas questões… é porque eventualmente 

podem surgir algumas questões. Esse é um projecto de inovação, que um projecto 

transversal (?) na empresa. E no fundo aquilo que nós fazemos, também aqui, e de facto 

este aspecto relacionado com o desenvolvimento dos colaboradores envolve muitas 

actividades. Na informação o que é que nós procuramos transmitir? Procuramos transmitir 

quer o tipo de acções que desenvolvemos com os colaboradores, quer algum…partilhar 

internamente alguns projectos. Por isso, também as outras direcções, têm um espaço, aquilo 

que nós chamamos espaço AZP que é Allianz Portugal. AZP são as siglas Allianz Portugal, 

onde nós procuramos divulgar, também actividades de outras direcções e de outros 

departamentos. Esta revista é dirigida para os colaboradores e por isso, também ela, está 

dividida de acordo com os 4 valores da empresa e todas as actividades que nós fazemos com 

os valores. E há outros aspectos que nós também nos preocupamos, como formulação de 

concursos internos, e ali o concurso de fotografia… 

AB – Brigadas de doação de sangue, separação de resíduos recicláveis, vi as acções 

de carácter social… 

RF/LA – Exactamente, e aí pode ler várias nessa revista. Porque, essa revista pode ficar com 

ela… Também para poder ver, um bocadinho, aquilo do que são as nossas actividades. Além 

da revista nós publicamos, também, diariamente… diariamente não direi, mas de dois em 
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dois dias publicamos noticias na Internet, notícias relacionadas com as actividades da 

empresa. 

AB – E portanto considera que estas, enfim, estes meios contribuem também para a 

auto – formação, digamos assim, para o desenvolvimento das pessoas (?). 

RF/LA – Exactamente, contribuem, por exemplo, um aspecto que nós lançamos na Internet o 

ano passado são os fóruns. Os fóruns são chats on-line têm salas de discussão, onde se 

discutem aspectos como os produtos, o que é que se podem inovar, em que colaboradores 

colocam dúvidas e os outros esclarecem. E esses fóruns são espaços que nós criamos 

através da nossa informática, onde as pessoas podem discutir temas e onde eles são 

discutidos, e onde são respondidos on-line.  

AB – E as pessoas aderem? 

RF/LA – As pessoas aderem. Agora estamos numa fase um bocadinho mais fraquinha. Até 

porque este projecto da inovação que é o projecto que é a capa desta revista, que é o Ideas 

to sucess. Em que nós criamos um chamado zona (?) de ideias que está aí afixado pelas 

paredes. Onde as pessoas podem discutir ideias e existe uma aplicação onde as pessoas 

documentem (?) ideias e outros respondem e encaminham. E isso é um projecto que visa 

que a empresa seja uma empresa inovadora, e é um projecto que não (?) na Allianz Portugal 

é na Allianz em todo o Mundo. É um projecto global e transversal a todo o mundo, onde 

estão envolvidos cerca de 170 mil colaboradores. Portanto estamos aqui a falar… 

AB – Impressionante. Portanto, há uma grande ligação entre a Allianz Portugal com 

a… é uma subsidiária, digamos da Allianz… 

RF/LA – É, a Allianz Portugal é uma subsidiária da Allianz… do grupo Allianz. O grupo Allianz 

tem cerca de quase 70% da Allianz Portugal os restantes 30% pertencem ao grupo BPI, ao 

banco BPI. Por isso é que o BPI é o nosso parceiro bancário, eles é que comercializam os 

nossos seguros na área da banca, mas reportamos (?) tudo internacionalmente. 

AB – Em relação a tudo o que disse, vou-lhe só pedir para detalhar um ou dois 

aspectos. Um deles era só clarificar-me a questão dos formadores, percebi então 

que na estrutura aqui da área, do departamento, não tem propriamente formadores 

internos permanentes. Tem os técnicos de formação, que eventualmente são 

formadores também. A empresa tem é um corpo de formadores internos eventuais, 

que colaboram pontualmente. São profissionais especializados em determinadas 

áreas e que de vez em quando são chamados a colaborar na formação, é isso? 

RF/LA – Exactamente é isso mesmo, nós temos… 

AB – Percebi que era mais na área comercial ou… 
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RF/LA – É formadores efectivos no terreno com a função de formadores a tempo inteiro é na 

área comercial. Internamente, para os nosso colaboradores e neste departamento, o que nós 

temos são técnicos de formação, que dão algumas formações como a formação na 

integração na empresa e formação sobre determinadas áreas e depois temos uma rede de 

formadores internos, alguns certificados, outros estão agora em processo de certificação. 

Vamos lançar agora um curso, segundo curso de e-learning formação pedagógica de 

formadores para certificar alguns colaboradores que já dão formação internamente e que 

ainda não estavam certificados. E esses são formadores, sobretudo na área técnica, área de 

produto e na área de serviço. E esses são formadores internos. Depois temos uma panóplia 

grande de fornecedores externos que são consultores com quem trabalhamos. Para lhe dar a 

ideia, eu trouxe-lhe aqui alguns dados. Posso-lhe dizer que nós em termos de formação 

internamente, e fechámos hoje os dados de 2006, e digo-lhe que nós externamente demos o 

ano passado em 2006, 15686 horas e internamente 9237 horas, contratamos mais 

externamente do que internamente. E a formação interna, a tal que é realizada por essas 

pessoas, por essa panóplia de pessoas. 

AB – Já agora perguntava-lhe, na sequência do que está a dizer, quais é que são os 

grupos funcionais? Portanto serão os comerciais não é? A quem se destina a 

formação ou o alvo, digamos, que existem na empresa e que, portanto são alvo 

desta acções. 

RF/LA – Exacto, nós a formação que damos internamente, ela é transversal, e todas as 

pessoas estão abrangidas pela formação, até porque a legislação assim nos obriga a dar 35 

horas de formação por cada colaborador. Em termos de grupos funcionais, nós, de facto a 

empresa está dividida por grupos funcionais, como técnicos comerciais, gestores comerciais, 

gestores técnicos, parte operativos (?) gestores operativos, e todos eles têm formação de 

uma forma bastante transversal. Se disséssemos quais é que têm mais formação interna, 

efectivamente estamos aí a falar mais de área operacionais ligadas à direcção de operações 

e a direcção comercial é de facto quem tem mais formação interna. São efectivamente 

esses. 

AB – Falou também de formação de integração; tem algum plano? Não sei como é 

que designa, se acolhimento, a integração … 

RF/LA – Da integração, formação de integração. É a formação de integração é constituída... 

eu até trouxe aqui o manual do colaborador, que é o manual nos entregamos a 

colaboradores (?) já mudou de imagem, por acaso eu trouxe-lhe a versão, ainda, antiga, 

mas a formação de integração é dividida da seguinte forma: temos dois dias de formação. O 

primeiro dia em sala, o segundo já não é em sala. O primeiro dia, o que é que nos damos 

formação? Damos formação sobre Allianz Portugal, eu acho que responde aquilo que é o 

manual. Damos formação sobre a Allianz Portugal depois sobre o grupo Allianz e depois 

sobre os seguros em Portugal e no Mundo. Isto no primeiro dia. Ocupa um dia inteiro porque 

falamos sobre toda a história da Allianz Portugal do grupo Allianz toda a história do grupo 
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Allianz, como é que nasceu, como é que é constituído, etc. e depois o que é que são os 

seguros desde que nasceram em mil seiscentos e qualquer coisa em Inglaterra até aos dias 

de hoje. O manual do colaborador depois é entregue logo na secção de formação assim como 

é entregue um crachá com um bonequinho que se chama o Franjas. O Franjas é a nossa 

mascote de integração. Todos recebem um dossier, que não trouxe aqui, mas recebem um 

dossier com, pronto, com varia informação. O segundo dia como é que é constituído? Vão 

fazer, passar uma manhã na nossa loja, na nossa delegação para conhecer o terreno e 

observar como é que são vendidos os seguros, como é que eles são comercializados e á 

tarde vão ao Call Center onde também contactam e conhecem o Call Center. Depois há uma 

última formação de 2 horas, também nesse dia que visa apenas que conheçam aspectos 

técnicos de seguros. 

AB – E portanto tem uma forte componente no posto de trabalho, digamos, 

pergunto-lhe se tem, sei lá, algum sistema, por exemplo de tutores ou de 

monitores, enfim de garantir o acompanhamento dessas pessoas no posto de 

trabalho? 

RF/LA – Exacto, eu entendo ao nível de tutoria (?) e algumas empresas já têm processos de 

(?) nós temos o tutor que é o responsável pela integração durante o período de integração. 

Como é que isto é feito e como é que é avaliada, também, a eficácia quer da formação quer 

do período de (?)… 

AB – Isso ia-lhe perguntar também… Mas pode avançar. 

RF/LA – Só para dizer que o tutor tem… recebe a pessoa ela tem formação com os recursos 

humanos. Mas a formação de integração dos recursos humanos é de dois dias. A formação 

de posto de trabalho prolonga-se até 6 meses. Em que o tutor tem a responsabilidade de, no 

fundo, dizer qual é o plano de formação que aquela pessoa deverá ter, também, quer 

internamente quer externamente, muitas vezes estas pessoas prolongam-se durante 2, 3, 4, 

5 semanas e às vezes meses na formação das áreas de produto. Formação anti-riscos, 

formação de acidentes de trabalho de sinistros, etc. depende da área que vão integrar, e aí 

já é à medida, e é planeado entre nós e esse tutor. E esse tutor faz todo um 

acompanhamento. Depois este colaborador que entrou, ao fim de 6 meses vem aqui aos 

recursos humanos e nós fazemos-lhe um questionário que no fundo serve para medir a 

eficácia por um lado, a eficácia da formação que nós demos de 2 dias por outro lado o 

processo de integração ao longo dos 6 meses e também saber se a chefia e o tutor da 

formação estão a corresponder onde é que ele necessita de outras áreas onde fazemos 

também o levantamento de necessidades de formação e onde fazemos uma avaliação 

daquilo que está a ser feito. 

AB – E essa avaliação é, portanto, por questionário ao participante… 
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RF/LA – É por questionário ao participante com uma entrevista directa entre, aqui, os 

recursos humanos e este participante, fora do seu espaço de trabalho e com 

confidencialidade, obviamente. 

AB – E, portanto as práticas de avaliação, imagino que façam também a avaliação 

no final da formação ou não? 

RF/LA – Fazemos sempre. 

AB – Portanto têm essa…, digamos que dos procedimentos da formação a avaliação 

de satisfação não é? Por níveis, se formos por níveis, a satisfação logo após a 

formação e depois têm essa avaliação da eficácia/de transferência do posto de 

trabalho ? 

RF/LA – É, exactamente é isso, como é que nós funcionamos? Nós temos a avaliação da 

formação logo após a acção de formação, em que são respondidos a vários parâmetros que 

tem a ver com a qualidade do formador etc., etc. e que isso é a qualidade da formação 

directa, depois a avaliação da eficácia é feita 6 meses a 1 ano depois e que é definido pelo 

próprio sistema em termos de (?) a acção de formação. Nós, efectivamente no terreno ainda 

ao fazemos a avaliação da eficácia de todas as acções de formação, e porquê? Porque nós 

estamos, neste momento, na fase de implementação do projecto SAP, SAP RH que vai fazer 

a gestão de informação. 

AB – Que fala aqui na revista… 

RF/LA – Sim já está aí o projecto SAP-RH onde tem olho (?), até fui eu que fiz esse artigo. E 

o projecto SAP-RH vai gerir toda a formação, alias, vai gerir tudo o que é recursos humanos. 

E portanto, nós tínhamos uns sistemas um pouco separados do sistema de acção de 

formação. Era o sistema desenvolvido internamente no (?) de outro e agora vamos integrar 

tudo na ferramenta SAP-RH, estamos em fase de (?) interna, portanto é um processo longo, 

moroso e pesado. Mas a revelação de eficácia está prevista, já é feita para algumas, não é 

feita transversalmente. 

AB – Está bem, só por curiosidade, quando fala de sistema de formação, implica 

haver algum sistema informático ou suporte informático? 

RF/LA – É, há um suporte informático. Se calhar vou-lhe falar daquilo que vai ser a partir de 

fim de Março do que, se calhar aquilo do passado, tem mais interesse. 

AB - Sim, por curiosidade. 

RF/LA – Então o que é que é o sistema gestão da formação? Nós temos on-line o nosso 

catálogo anual de formação com as acções que pretendemos desenvolver. Cada, 

anualmente, cada chefia avalia os seus colaboradores, dizendo no modelo de competências 
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qual é o nível ideal para a função que está definido no perfil de competências daquela função 

e qual é o nível real daquele colaborador. Então suponhamos que estávamos a avaliar 

capacidade de análise e o nível de A a D diz que aquele colaborador deveria ter o nível C, e 

ele efectivamente, tem um nível menos desenvolvido, um nível B, então ele precisa de 

mandar um salto, então no sistema SAP-RH o que vai fazer é ele tem aquele gap analysis e 

há logo uma série de acções de formação que são aconselhadas através do nosso catálogo 

de formação e que é que a (?) vai dizendo é capacidade de análise, está aqui uma formação 

que os recursos humanos de acordo com o nosso catálogo interno se adequa, então vou 

inscrever. Inscrever onde? Através do portal do colaborador, que é um sistema informático. 

Automaticamente nós aqui temos um sistema onde todas as pessoas que se vão inscrever no 

curso podem entrar e pedir. Nós vamos (?), as convocatórias são enviadas automaticamente 

para o portal, o colaborador vai ao portal, avalia a formação do portal. 6 meses se separa a 

ficha da avaliação da eficácia para ele e a chefia avaliarem. Porque a avaliação da eficácia é 

avaliada quer pela chefia quer pelo colaborador porque a chefia diz se ele transferiu e ele 

próprio diz também se consegui transferir, ou não. Não sei se respondi. 

AB – Sim, sim, muito bem, há pouco, fiquei com a ideia que era só o participante 

mas não, é o participante e a chefia.  

RF/LA – Não, não, é o participante e a chefia. O participante apenas responde quando sai da 

acção… 

AB – É interessante esse sistema. Só por curiosidade, também, esta avaliação que 

os chefes fazem para ver o gap como diz, é também a avaliação de desempenho? 

RF/LA – É o nosso sistema está dividido em duas formas. Temos os GDD que é o sistema de 

gestão de desempenho e desenvolvimento. Que faz o quê? Avalia o gap analysis entre um 

perfil de competências comportamentais e um perfil de competências técnicas onde diz a 

diferença entre um nível ideal e real. E no gap, que existe para baixo, deve ser feito um 

plano de desenvolvimento. Esse plano de desenvolvimento pode incluir várias estratégias: 

formação propriamente dita, pode incluir coaching da chefia ou coaching interno, mobilidade 

interna, mobilidade internacional. 

AB – Tem imensas coisas, não só cursos, mas também actividades que promovem o 

desenvolvimento das pessoas… 

RF/LA – Exactamente, posso-lhe dizer que no último GDD que foi feito, houve várias pessoas 

que manifestaram interesse de mobilidade internacional. Olhe entre as quais uma pessoa 

que estava a ocupar a minha função, a função em que estou actualmente. A Patrícia foi 

trabalhar para a Alemanha, esteve na Alemanha algum tempo foi trabalhar no grupo, e 

entretanto, foi convidada para responsável de recursos humanos em França, em Paris não da 

Allianz mas da Mundial Assistance que é uma empresa do grupo. E agora em Fevereiro vão 

mais pessoas trabalhar para um centro de competências do grupo em (?) na Itália. Portanto, 
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há aqui uma mobilidade internacional que nós próprios vamos (?). Internamente também 

temos um plano de mobilidade interna, que visa por um lado o desenvolvimento das 

pessoas, a aquisição de mais competências porque as competências não se adquirem apenas 

com a formação mas com a mobilidade. Eu próprio sou também alvo dessa mobilidade. Eu 

trabalhava na área de recrutamento e compensações e tinha interesse trabalhar na área de 

recursos humanos e com a saída da Patrícia, entrei num processo de mobilidade interna, fui 

avaliado e fizeram-me a proposta de vir para esta área onde eu gosto muito de estar a 

desenvolver competências, que até hoje não tinha desenvolvido tão fundo. Tinha 

desenvolvido enquanto consultor, porque eu fui consultor. 

AB – Muito bem, sim senhor, muito interessante, várias coisas que eu lhe queria 

perguntar. Portanto já me falou da questão da avaliação e do diagnóstico ia-lhe 

perguntar uma coisa que é: Quando ao fim do ano preenche o balanço social ou a 

direcção dos recursos humanos, o balanço social, como é que contabiliza as horas 

de formação para aquele apartado que é horas de formação por empregado? 

Considera apenas a formação formal em sala ou, por exemplo, a formação de posto 

de trabalho ou outras modalidades são também contabilizadas? 

RF/LA – Isso é importante dizer, nós somos certificados pela Bureau Veritas e temos uma 

certificação interna de qualidade portanto temos que cumprir alguns requisitos, e para 

incluirmos formação dentro, e de acordo com a nossa norma interna, para incluirmos nessa 

rúbrica do balanço social temos de incluir formação que tem evidências de formação. Quer 

isto dizer que todas elas têm que ter um registo de presença, com horas atribuídas, mesmo 

que não (?) trabalho e com uma avaliação daquele formador. Contabilizamos então o que 

para esse... quando existe essa premissa, não é? De quer das presenças quer da avaliação, 

quer formação em sala quer formação on-line, e-learning quer formação no posto de 

trabalho quando ela assim o é registada. E a formação de integração é registada para a (?) 

ser feito. Registamos ainda, formação que nós apoiamos como mestrados, pós-graduações, 

licenciaturas, que também apoiamos os próprios empregados e que nós financiamos até ao 

máximo de 100%, na maioria dos casos estamos a falar de 80%. Em termos de estatísticas 

posso-lhe dizer que, a esse nível de mestrado e pós-graduações e licenciatura fizemos o ano 

passado, apoiamos… não encontro (?) esse mapa mas damos esse apoio. Em termos de 

formação interna temos essa informação depois categorizada quando estamos a falar de 

estágios internos, noutras áreas também são contabilizados e contam com horas de 

formação, porquê? Porque são estágios internos, têm uma avaliação e também são 

considerados formação. 

AB – Mas os estágios internos é para os próprios trabalhadores? 

RF/LA – Muitas vezes são colaboradores que fazem estágios internos e esses são 

considerados. Quando são pessoas que estão a fazer estágios internamente, esses não 

contabilizamos porque não são considerados colaboradores. 
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AB – E não são empregados… 

RF/LA – Não são empregados, não são colaboradores. Estão cá ao abrigo de protocolos com 

escolas, e claro fazem estágios internos quando são pessoas que estão noutras áreas em que 

foram deslocadas num plano de mobilidade para fazer formação naquelas áreas. Para 

ganharem competências e depois regressarem á sua área. 

AB – E esse sim, é considerado...? 

RF/LA – E isso sim, é considerado formação. 

AB – Pois, são horas de trabalho, digamos, não trabalhadas. 

RF/LA – São horas de trabalho não trabalhadas mas que são formação, estão a ganhar a 

competências e isso para nós são consideradas horas de formação. 

AB – Bem, para já, uma última questão, assim mais da sua opinião pessoal como 

especialista na área, que é, como é perspectiva a formação no futuro, é mais qual é 

que é o caminho, como é que antevê a formação daqui a vinte anos nas empresas 

em geral? Como é que acha que… qual é que é a tendência? Irmos com cursos de 

formação ou, com essas outras actividades que referiu? Como é que deve ser? 

RF/LA – A minha perspectiva é que no futuro, sem minimamente estar desprestigiar aquilo 

que é a formação em sala, porque eu acho que é muito importante, nós vamos caminhar por 

cada vez mais e maiores alternativas à formação em sala, que muitas vezes conseguem-se 

maior transferência de conhecimento e competência através de outras metodologias. 

Acredito que planos de mobilidade interna, aspectos ligados à auto-formação, à formação 

on-line às bibliotecas internas, aos audiobooks, todas estas metodologias novas que estão a 

aparecer e que eu, também gostaria de ver aqui na Allianz, saber que nós podemos ter uma 

biblioteca de autoformação interna, que poderiam consultar cursos on-line, que estamos a 

caminhar para isso, e acredito que no futuro vai ser muito, muito a caminhar para esse nível. 

Depois por outro lado as politicas de flexibilidade (?) cada vez são maiores e a disposição 

geográfica também é grande. A tendência, eu acho, na minha opinião, vai ser de facto muito 

procurar a autoformação. Muito até a empresa proporcionar formas alternativas dinâmicas e 

flexíveis de aprender, o e-learning ou o b-learning são de facto essas alternativas em que se 

consegue conjugar melhor, aquilo que é, o dia acelerado que temos com a formação. Para 

mim é mais fácil fazer agora formação quando acabar de falar consigo e fazer o meu módulo 

4 de e-learning do que passar o dia de amanhã inteiro a fazer aquilo que hoje faço aqui em 2 

ou 3 horas naquele módulo. E faço-o com maior flexibilidade e vou para casa e continuo-o a 

fazer. Acredito que vá caminhar por aí. 

AB – Não sei se há, assim algum aspecto, que queira ainda referir, do que tinha aí 

para me mostrar, não sei se há algum aspecto que não tínhamos referido e que 

veja que é importante referir. Já referiu imensas coisas interessantes.  
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RF/LA – Eu aqui, foquei e trouxe aqui alguns dados que eram dados estatísticos, porque, de 

facto, vi aqui alguns aspectos que me falava que eram estatísticos e trouxe alguns dados que 

lhe podia falar se tivesse interesse... 

AB – Sim, é verdade. Eu coloquei isso aí, embora nesta fase de trabalho 

exploratório... estatística é importante, mas às vezes há outras coisas mais 

qualitativas que estou à procura e que me interessam mais... 

RF/LA – Sim, sim e acredito que sim e eu trouxe aqui alguma informação, mas, de facto, 

penso que nesta fase ainda não será o mais urgente, em termos de análise. Posso dizer-lhe 

que nós, em termos de formação e em termos da importância que damos ao 

desenvolvimento dos colaboradores, que é muito mais do que formação, como disse e muito 

bem, estamos a fazer grandes projectos e pretendemos, de facto, vir a ter internamente 

cada vez mais essa dinamização e temo-lo feito; até outras formas... posso dizer-lhe, por 

exemplo, que fizemos coisas como pequenos-almoços com a Administração, onde eram 

debatidos temas, esclarecidas questões. Este ano tenho um projecto que vou lançar em 

Março/Abril, mais para Abril, que se chama “agência de viagens”. E a “agência de viagens” o 

que é? É quando alguém quer conhecer melhor uma outra área, vai à intranet, entra na 

“agência de viagens” e vê as viagens definidas. Então, vão lá estar viagens: A) ao 

Planeamento e Desenvolvimento Organizacional, onde durante uma manhã, ou durante um 

dia, aquela pessoa vai estar connosco, nós vamos fazer-lhe uma apresentação do que é que 

fazemos, ele vai aprender a fazer algumas coisas... e vão existir viagens disponíveis. O que é 

que é isto? Não é mais do que formação às pessoas no local de trabalho dos outros. «E 

então, eu tenho uma ideia do que é que se faz no Marketing e na Comunicação Externa? 

Como não sei bem, vou comprar uma viagem, de uma manhã ou de um dia» – depende do 

que estiver disponível no menú das viagens, como há o menú da TopAtlântico ou da Abreu – 

e eu vou poder fazer uma visita com uma avaliação, conta para formação, mas que se 

chama “agência de viagens”. Este é um projecto que, é mais do que formação, mas que é 

ganhar competências. 

AB – E partilha de conhecimentos e de informação... 

RF/LA – ... e partilha de conhecimentos e de informação. Posso-lhe dizer que, dinamizámos, 

em Outubro, focus group e os que dinamizámos foi para gerar ideias, em que haviam 

pessoas que tinham umas ideias, outros tinham outras, e até lhe posso dizer que era para a 

criação de um produto na empresa, e o que é que nós dinamizámos? Focos group para que 

as pessoas pudessem discutir e gerar mais valia para a empresa e também que houvesse, 

entre eles, maior partilha de conhecimento. E então foram pessoas de várias áreas. Outras 

acções de formação? Organizámos um encontro plus one (+1) 2006, em Outubro (...) e o 

que é que é o plus one? É uma estratégia de grupo que nós dinamizamos para dar a 

conhecer a todos os colaboradores o que é que era a estratégia do Grupo Allianz, das quatro 

iniciativas do plus one. E estas quatro iniciativas, que têm a ver com sustentabilidade, com 

os valores de liderança, com a marca e comunicação e com o projecto..., agora está-me a 
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falhar, mas quando me mandar a entrevista completo. Mas pronto, foi feito um encontro 

para transmitir isto a todos... portanto, todas estas actividades são importantes. Posso-lhe 

dizer que organizámos as “Olimpíadas de Empresa”, também o nosso Departamento, com 

quatrocentas pessoas, que foi feito numa quinta em Abrantes, onde quatrocentas pessoas 

fizeram jogos que transmitiam os valores da empresa; isto também é formação, isto 

também é passar... que as pessoas estejam alinhadas com os nossos valores internos que 

são a iniciativa, a criatividade e entusiasmo, a responsabilidade pessoal e social e a 

valorização da pessoa e da cultura de equipa. E estes quatro valores tinham jogos, que eram 

outdoors que dinamizavam, e também aqui fazemos projectos. Eu podia-lhe falar em muitos 

mais... 

AB – Muito bem, muito interessante! Pareceu-me que tudo isto está, portanto, 

imbuído na própria cultura da empresa? Não começou consigo? 

RF/LA – Não, minimamente! 

AB – Porque isto vem detrás, está muito enraizado. Pelo que conta, são já situações 

muito estruturadas e enraizadas... 

RF/LA – Muito estruturadas, muito enraizadas! Já começou no passado... Nós passámos por 

um processo de mudança cultural, do qual eu continuo a ser responsável, porque esta área 

era a responsável, que começou com a Celeste Brito precisamente; o nosso processo de 

mudança cultural chama-se Gung Ho!. O Gung Ho! Significa trabalho em equipa e baseia-se 

num livro que foi editado pela Editora Pergaminho o ano passado – demos um livro a cada 

colaborador. O processo de mudança cultural começou em 2003. E o que é que é ser Gung 

Ho!? É cumprir o princípio de três animais e estes três animais, que são o esquilo, o castor e 

o ganso, onde está presente... até nas nossas acções de formação para que ninguém se 

esqueça. Eu até lhe trouxe aqui. Isto é os cavaletes com o nome e então tem o espírito do 

esquilo, o estilo do castor e o dom do ganso. Resumindo, o espírito do esquilo: o esquilo é 

aquele animal, e depois há filmes sobre isto e nós demos formação a todas as pessoas sobre 

isto, o esquilo é o animal que procura juntar de Verão para depois viver no Inverno. O que é 

que ele faz? Ele não faz trabalho supérfluo, só faz o trabalho que vale a pena e assim 

devemos ser nós no nosso dia a dia: fazer o trabalho que vale a pena! E depois tem aspectos 

ligados a “fazer um mundo melhor”, ligados à responsabilidade social. O castor, o estilo do 

castor? É manter o cumprimento dos objectivos sob controlo. Porquê? Porque o castor 

constrói o seu dique na água e o rio sobe e desce conforme estamos no Inverno ou no 

Verão, e ele vai montando e desmontando a sua toca conforme o nível da água, para estar 

sempre ao nível da água. Assim somos nós no nosso dia-a-dia: manter os objectivos sob 

controlo. O dom do ganso é o “animute” para seguir em frente e é o quê? É, de facto, o 

verdadeiro trabalho em equipa. Os gansos voam em “V” e vão-se alternando. Este que está 

aqui detrás, que já está menos cansado, vai para a frente puxar pelos outros. E assim somos 

nós também aqui internamente na empresa, devemos também puxar pelos outros e 

devemos ser gansos. E então, como forma de puxarmos uns pelos outros, o que é que nós 
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temos? Temos cartões ganso, que daqui a bocado já lhe vou mostrar. Em cima das 

secretárias as pessoas têm uns cartões. Existem quatro tipos de cartões diferentes que é 

para agradecer algo. Então imagine que eu, por exemplo, recebia um ganso de criatividade e 

entusiasmo agora no final do ano. O que é que as pessoas disseram? Disseram que eu era 

uma pessoa criativa, que inovava, então deram-me um cartão ganso porque eu ajudei a 

planear uma acção de formação interna, onde dei ideias de como fazer um outdoor, jogos, 

etc... então deram-me um ganso de criatividade e entusiasmo. E é uma forma de agradecer. 

AB – E está instituído, todas as pessoas têm esses cartões? 

RF/LA – Todas as pessoas... nós temos os cartões, as pessoas querem dar um cartão... têm 

direito a dar quatro cartões por ano. Podem mandar para a caixa de correio do google, caixa 

de e-mail bingo (?), e dão um cartão, aqueles cartões mega ganso que são enormes para 

dar... 

AB – E as pessoas aderem? 

RF/LA– E as pessoas aderem! O ano passado demos quase trezentos cartões ganso. Até 

estão em cima das secretárias. Há muitos cartões ganso. E as pessoas ficam muito 

sensibilizadas porque é um reconhecimento da empresa, porque depois nós publicamos na 

intranet, sai na nossa revista – mas isso é mais os cartões mega ganso - ...(?) E, no fundo, é 

uma forma de reconhecimento interno.  

AB – Em que todos participam, portanto, não é só para chefias...? 

RF/LA– Exactamente! Não, todos participam. O Gung Ho! É para todas as pessoas e por isso 

toda a empresa está ligada ao Gung Ho! (...) No âmbito da Gung Ho! Nós fizemos um 

evento, chamado expoAZP. O que é a expoAZP? Toda a empresa foi durante dois dias, a 

empresa foi dois dias em metades, quatrocentos de uma vez, trezentos e tal de uma vez, 

trezentos e tal de outra vez; fomos para o Vimeiro, estivemos dentro de um hotel, onde 

havia um pavilhão de exposições onde cada Departamento montou o seu espaço de 

exposição. Para quê? Para mostrar aos outros o que é que fazia e depois havia sessões em 

que se dava formação. Eu dei formação sobre recrutamento e selecção, que era o que na 

altura eu fazia aqui na empresa, e expliquei como é que na Allianz nós seleccionamos as 

pessoas, em que durante duas horas expliquei, apliquei testes, fiz jogos... e então havia 

trinta e tal salas a funcionar em simultâneo naquele hotel com trezentas e tal pessoas 

divididas pelas salas em que se inscreveram e em que puderam aprender mais. Também isto 

é um evento de desenvolvimento e houve pessoas que depois nos escreveram e disseram: 

«eu hoje sei muito mais do que se faz na Allianz Portugal do que... e estou aqui há vinte 

anos, do que sabia anteriormente. E promovemos também o trabalho em equipa, porque à 

noite todas as pessoas tinham de gravar um filme em vídeo, em que tinham de trabalhar em 

equipa; por detrás do crachá tinham o número de equipa e juntavam-se. Isso para nós é 

importante. 
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AB – Há uma coisa que ainda não lhe perguntei. Não sei se lhe posso ainda pedir, 

que é a importância das chefias, quer dizer, até que ponto é que envolve as 

chefias? Até que ponto é que todas estas actividades são promovidas ou partem 

aqui da área ou, há também, se procura o envolvimento das chefias?  

RF/LA – Faz todo o sentido a pergunta, porque o Grupo e a Allianz Portugal dão muita 

importância às chefias. Por isso, anualmente, fazemos um questionário que é só para as 

chefias. É um estudo feito, que vem a partir da Alemanha, que nós traduzimos para 

português e que é feito anualmente só para as chefias. E essa é a importância que nós 

damos a estas cento e cinquenta pessoas. Inclusive, o ano passado, fizemos uma formação 

que se chamava Coaching Gung Ho! Que era conhecer uma chefia Gung Ho! Para os seus 

colaboradores: como transmitir os conceitos Gung Ho! e todas elas participaram. As chefias 

para nós são muito importantes. Porquê? Porque são elas que definem o plano de 

desenvolvimento do seu colaborador; são elas que vêem através do GDD, o tal sistema, e 

dizem «durante o ano de 2007 vais ter esta formação, vais estar nestas sessões de 

coaching, talvez devesses fazer uma mobilidade interna e eu vou-te dar um maior 

acompanhamento, vou-te dar autonomia nestas áreas» e tudo isto é um plano de 

desenvolvimento do colaborador. E por isso todas as chefias tiveram formação de como fazer 

um plano de desenvolvimento. Se nós não conquistarmos as chefias, nós... e elas é que 

depois têm de transmitir em cascata para os restantes colaboradores. Para nós é muito 

importante este envolvimento. No início do ano fazemos aquilo a que chamamos do kick off, 

que vai acontecer agora no final de Janeiro. O kick off, que é o arranque do ano, em que são 

transmitidos os objectivos à chefia e a chefia tem que depois transmitir aos seus 

colaboradores, através de uma apresentação, o que é que a empresa pretende fazer durante 

o ano. Depois, a meio do ano, temos o “Encontro Castor”, e o castor é aquele que mede se 

os objectivos estão a ser bem calculados e se estão no nível. Esse “Encontro Castor” é em 

Julho, normalmente em Cascais, e, quando se fechou o primeiro semestre, dizemos: «ok, no 

kick off dissemos que queríamos estar aqui. A meio do ano estamos onde? Estamos perto, 

estamos longe? Precisamos de trabalhar mais aqui ou ali?». E estes são dois encontros só 

para chefias; encontros de quadros: um chama-se kick off e o outro chama-se “castor” e 

que, normalmente, é um castor que nós mandamos por e-mail que convida mesmo as 

pessoas a irem à formação. 

AB - Imensos conceitos e ideias muito interessantes... 

RF/LA– Se estivéssemos aqui a falar lembrava-me de mais. (...) Temos um grupo de teatro 

do qual também nós somos responsáveis aqui nos recursos humanos. De resto pode ver ai, 

que representámos na festa de Natal uma peça (...) “Aí vem a Allianz, segurem-se” (?), que 

é uma brincadeira/paródia sobre a empresa, a brincar com as pessoas, a caricaturar e que 

foi muito bem recebida. E temos, depois, outras coisas que nos preocupamos, que é, de 

facto, as pessoas, também, ganharem competências, não só dentro das suas funções, mas 

competências na área social. 
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AB- Sim e também do que referiu, e eu ia-lhe comentar isso, e eu não lhe queria 

tirar mais tempo, mas, também, fiquei com essa ideia, que, mesmo a formação em 

todas estas actividades, promovem não apenas a formação técnica, digamos, mas 

muito o desenvolvimento pessoal… 

RF/LA– Muito o desenvolvimento pessoal. Nós só estamos bem na nossa empresa, no nosso 

trabalho, se tivermos bem com a sociedade, com o mundo e com nós próprios. Por isso 

promovemos formação ao nível, até, da gestão de stress, da gestão de tempo. Porque a 

empresa não tem órgão nenhum em que há pessoas aqui a trabalhar a partir da hora final de 

trabalho. E nós temos (?) o valor da responsabilidade social. E até para nós, dar formação 

sobre gestão de tempo, gestão de stress, é também dar maior qualidade de vida às pessoas. 

Por isso, ainda há pouco tempo fizemos, e vai ver aí na revista, por exemplo, um rastreio 

interno em que participaram 170 pessoas, de colesterol, de diabetes, vamos lançar este ano 

a semana da saúde, onde vamos dar aulas anti-stress, onde vamos ensinar exercícios de 

relaxamento, como estar (?) na secretária, publicamos na nossa Internet, como é que as 

pessoas devem estar sentadas, como é que devem ter o ecrã, o número de intervalos que é 

aconselhável fazer. Demos também formação há pouco tempo a full-time. Formação de 

como animar crianças, como fazer pinturas (?) sociais, como brincar com balões. E até o 

nosso grupo de teatro representa também. Os nossos voluntários vão fazer actividades, têm 

formação. Ainda há pouco tempo, animámos a festa de Natal da ACAPO, com quem 

trabalhamos. 

AB- Mas trabalham de quê? Alguma parceria? 

RF/LA– Uma parceria, exactamente, Temos voluntários que fazem leituras de livros, 

gravação áudio de livros, vamos acompanhar pessoas aos hospitais, às compras, 

colaboramos anualmente 2 vezes no banco alimentar contra a fome. Temos agora também 

uma parceria com “As florinhas da rua” que é uma instituição de crianças carenciadas, e com 

quem também proporcionamos, uma vez por ano, uma semana diferente. Fazemos parte de 

um projecto, “mão-na-mão”, que é um projecto de voluntariado da Fundação Portugal 

Telecom, onde somos representantes da área dos seguros. Em que levamos crianças à praia, 

vamos representar no dia 16 de Fevereiro para um centro de deficientes. Também dedicar o 

tempo dos nossos colaboradores e da empresa, em prol da sociedade. Alem de doar no (?) 

UNICEF, 70% do nosso seguro de protecção infantil, doamos à UNICEF. São valores muito 

(?) anualmente. Alem da (?) e atribuímos bolsas. Temos muitas actividades. 
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3. Relatório da entrevista 

Esta entrevista revestiu-se de todo o interesse porquanto possibilitou a recolha de conteúdos 

com uma vasta abrangência sobre práticas de formação e desenvolvimento dos recursos 

humanos numa empresa que promove a partilha de informação e da comunicação em geral, 

para além da formação propriamente dita. As estratégias de formação são variadas através 

de práticas, actividades e de encontros que ao serem altamente participativos, estimulam os 

valores da empresa. 

Muitos dos temas abordados careciam de um aprofundamento mas, optou-se por identificar 

o número de práticas em extensão, por vezes, em detrimento da sua profundidade.  

Internamente, a formação está dividida em dois núcleos: na direcção de vendas que tem 

formadores próprios que se encarregam da formação técnica e, na “Direcção de Pessoas e 

Recursos” existe a área “Planeamento e Desenvolvimento Organizacional”, constituída por 4 

pessoas que são, essencialmente, gestores de formação. A par da formação propriamente 

dita, estes técnicos organizam actividades ao nível da comunicação interna, da informação e 

partilha de conhecimentos, e do envolvimento das pessoas, através, por exemplo, de uma 

revista interna ou da dinamização de um grupo de teatro, e outras actividades que 

promovem o desenvolvimento da organização e das pessoas. A formação, nesta empresa, 

constitui assim, apenas uma parte e não é a única que visa o desenvolvimento dos 

colaboradores. 

Por outro lado, pela cultura instituída (actualmente baseada no Gung Ho!1) e pelo tipo de 

acções que são promovidas (mobilidade interna, alguns conteúdos de formação on-line, por 

exemplo), pode-se inferir que as preocupações da empresa com as competências dos seus 

colaboradores, ultrapassam as meras competências técnicas, específicas do trabalho que 

cada um realiza. Promovem-se actividades e estratégias (grupo de teatro, formação a 

voluntários sobre técnicas de animar crianças,…), com o propósito de desenvolver as 

competências comportamentais e de relação, ou a responsabilidade social. 

De acordo ainda com outras acções que são promovidas (rastreio de doenças, promoção de 

semana da saúde, sessões anti-stress,…), parece que existe uma preocupação com a 

qualidade de vida do trabalhador e a intenção de alinhar os objectivos das pessoas e os da 

organização. 

A empresa possui um sistema de gestão da formação em que tem on-line um catálogo anual 

de formação. Cada chefia, na sequência da avaliação do nível do colaborador (gap analysis)2 

                                                 
1 Gung Ho! Baseia-se numa expressão chinesa que tem o focos na partilha da informação, em valores e alinhamento dos objectivos das 
pessoas e da organização. 

2 O  Gap analysis é um sistema que permite comparar a actual performance com a potencial performance e definir as áreas a melhorar. O 
processo pressupõe que se comparem a variância entre os requisitos da empresa e as capacidades actuais.  
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e depois de analisar as competências a desenvolver, pode obter por sugestão do sistema, o 

conjunto de acções predefinidas e que o colaborador deve realizar. Por vezes, são definidos 

planos de desenvolvimento que podem incluir várias estratégias que vão além do que é 

formação, como sejam o coaching das chefias ou um plano de mobilidade.  

As chefias têm um papel crucial na identificação e no seguimento dos planos de 

desenvolvimento das pessoas e existe uma responsabilização das chefias pelos processos de 

desenvolvimento das equipas. As próprias chefias são formadas para elaborarem os planos 

de desenvolvimento. 

Do conteúdo da entrevista é possível identificar um conjunto de problemas - chave e pistas 

de investigação. Foi notória a assumpção de que mais do que conceitos directamente ligados 

a formação é usual a empresa referir-se a desenvolvimento e aprendizagem. Para tal, são 

utilizadas metodologias activas, dinâmicas e muito em contexto.  

Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados eles são amplamente referidos e 

incluem: a formação no posto de trabalho com tutor, coaching, e-learning e mobilidade 

interna. 

4. Identificação e definição de problemas e variáveis relevantes 

Com base nas respostas e opiniões do entrevistado, obtivemos um conjunto de pistas e de 

questões -chave a serem tratadas: 

- A formação é apenas uma parte e não é a única que visa o desenvolvimento dos 

colaboradores; 

- A empresa possui um plano de mobilidade interna que visa o desenvolvimento das pessoas 

através da aquisição de competências noutras áreas de trabalho; 

- As preocupações da empresa com as competências dos seus colaboradores, ultrapassam as 

meras competências técnicas, específicas do trabalho que cada um realiza.  

Tendências para a formação do futuro: 

- Alternativas à formação em sala que podem promover maior transferência de 

conhecimentos, como os planos de mobilidade interna, a auto-formação, a formação on-line, 

as bibliotecas, ou os audiobooks; 

- A empresa deve proporcionar formas alternativas, dinâmicas e flexíveis de aprender como 

o e-learning ou o b-learning3; 

                                                 
3 O blended learning (bLearning), ou modelo misto de aprendizagem, constitui um misto de uma formação presencial, dita tradicional em 
sala, e de uma formação a distância (e-learning) utilizando plataformas educativas. Para além da racionalização dos recursos e da  
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5. Relatório do Processo de entrevista 

O contacto foi estabelecido por um antigo quadro superior da empresa da área dos RH, que 

dentro das nossas relações pessoais, se prontificou a solicitar o pedido de colaboração junto 

da DRH. A resposta surgiu uns dias depois e foi enviado um e-mail para o contacto que 

tínhamos na empresa, especificando os objectivos e tópicos para a entrevista. 

Posteriormente, foi o responsável do Desenvolvimento Organizacional que nos contactou 

mostrando-se disponível para nos receber.  

A entrevista realizou-se nas instalações da própria empresa, em Lisboa. 

A pesquisa antes da entrevista efectuou-se no site institucional da Allianz (www.allianz.pt) 

onde se encontra espelhada a política de recursos humanos da empresa.  

A entrevista começou com a nossa apresentação e definição dos objectivos da entrevista e 

enquadrámos o projecto em que se insere. Tendo obtido a permissão para gravar, colocou-

se o gravador de forma visível e relembrou-se o entrevistado de que os dados teriam toda a 

confidencialidade. Tentaram-se usar questões de aprofundamento para aclarar alguns temas 

ou esclarecimentos e informou-se o entrevistado dos passos seguintes. 

Muito disponível para colaborar, o entrevistado facultou-nos informação e documentação 

sobre a empresa (revista interna actuallRH) e deixou em aberto a possibilidade da 

colaboração na continuidade deste trabalho.  

A transcrição da entrevista e a elaboração do relatório, foram realizados nos dias seguintes 

ao da entrevista e, posteriormente enviados ao entrevistado para que validasse a 

informação.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
interacção, o processo de aprendizagem é mais flexível, rápido na disseminação do conhecimento e estimula a criação de uma comunidade 
de aprendizagem na organização.  

 


