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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

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, 

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…

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,

profissionais que se encontram nos nossos 
escritórios próprios, digamos, os nossos 
gerentes de dependências, os nossos balcões 
comerciais

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.
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tudo o que não corre bem depende de vocês, ou 
depende de quem ministra a formação, o que acho 
giríssimo
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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. 

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 
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nós podemos funcionar em cima do lançamento com a 
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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.

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 ), 

Nós estamos a falar de agentes, aí à volta de, 
neste momento activos, alguns 1200 
colaboradores
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Aqui, essa lista chega, eu envio a lista para as
pessoas, escolhem a formação que realmente
têm interesse em participar e eu depois vejo
se há ou não há motivo para isso, portanto,
aqui é feita uma análise dentro da perspectiva
da necessidade custo-benefício

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
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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 
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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.
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Acho até que estamos sempre com um passo 
mais à frente porque estamos sempre a pensar 
no futuro. Isso é bom para nós. Em termos de 
formação, por isso mesmo, eles, a Allianz, 
está sempre a formar-nos em várias vertentes. 

Então, vamos tentar melhorar se há um erro que ocorre 
com imensa frequência vamos ver porquê, tentar analisar, 
falar com as pessoas certas, os sítios certos, porque é que 
isto acontece, perceber e depois, então, actuar. 

A partir deles? Que venha a partir deles? Sim, 
porque às vezes, sem haver necessidade de, nós 
somos convocados

Aqui a formação que nós damos é para os 
tais mediadores que não conhecem os 
produtos e nós temos que apresentá-los
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ao princípio, as pessoas são um bocadinho 
avessas à formação, porque não gostam, é 
uma chatice, e é uma seca. Ao princípio, eu 
senti um bocado isso porque era muita 
formação.

portanto tudo aquilo que nós trouxemos de lá e nos ajuda a 
ultrapassar as dificuldades, claro que vai ser muito útil no 
nosso dia a dia e corrigimos muitos erros que a gente faz, 
porque enfim, toda a gente faz assim e nós também 
fazemos assim.
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às vezes nem é só formação, às vezes é um 
erro que a maioria das pessoas comete, 
intuitivamente, nem se apercebe e faz 
despoletar um erro. E aí, depois de analisado 
o processo todo, das duas, uma: ou eles 
fazem uma acção de formação para essas 
pessoas para que as coisas corra de outra 
forma ou então, canalizam aos responsáveis e 
eles passam a mensagem a todos.

Nos sinistros tivemos formação destas últimas alterações 
que saíram em decreto que nos dava prazos de resposta 
aos sinistros, prazos um bocado curtos mas que tínhamos 
que os cumprir e portanto eles tiveram formação nesse 
sentido
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lidarem com esta ferramenta informática a nível dos 
processos de sinistros e como é que eles devem actuar ali 
no atendimento. 
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também vamos mudar alguns
sistemas informáticos - não sei se
já ouviu falar no projecto Ibérico, e
portanto, sistemas informáticos a
desenvolver que nos permita
avaliar de uma forma mais eficaz,
mais célere

Eu acho que todos nós temos essa 
preocupação de ter a garantia de 
que os nossos colaboradores 
tenham o cuidado de percepcionar 
esta questão da formação. 
Portanto, em termos globais, acho 
que todas as áreas têm esta 
percepção. 

é proactiva no sentido em que há muita 
formação que é feita nesta casa que é 
inovadora e que é para proporcionar às 
pessoas, não porque alguma coisa tenha 
corrido mal, nomeadamente uma formação 
que fazem que é a formação para 
formadores, julgo que não é por uma questão 
de ter havido algum problema, em tempos já 
passados. 

E como há este input  da parte dos RH 
em termos da lista de formações para o 
ano, para a formação planeada e como 
também todos nós e devido ao e-mail, à 
tecnologia, todos nós recebemos 
informação do exterior com 
determinados tipos de formação. 
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considero que é uma empresa 
muito orientada para o 
desenvolvimento do colaborador

há formações que as pessoas fazem que são 
detectadas reactivamente, ou seja, por 
questões de insatisfação do cliente ou porque 
verificamos que há reclamações numa área 
mais do que outra e portanto há necessidade 
de se fazer formação 

A Formação depois promove também e
dá apoios a pessoas que vão estudar
licenciaturas, pós-graduções,
mestrados, também participa, adere
muito bem a estas questões. Acho que
é uma empresa que está muito virada
para as pessoas, para a questão do
desenvolvimento dos colaboradores.

Penso que a Allianz Portugal sempre foi 
muito orientada para a formação das 
pessoas. Eu iniciei aqui com um grupo 
de pessoas que entraram para a 
Companhia, visitámos todas as 
direcções, um dia em cada direcção e 
depois com áreas (…) e só depois é que 
fomos para a área específica e estivemos 
em sala para conhecer muito bem a 
empresa. Aliás, na altura era a Portugal 
Previdente…

O programa de formação em geral 
tem vindo a melhorar. 

Há alguns anos talvez fosse um pouco mais 
difícil de perceber a sua articulação imediata 
com a actividade  Não significa que eu só veja 

Quando fazemos formações ligadas aos 
valores, eu entendo que não respeita só 
aos valores da empresa  Há um 
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com a actividade. Não significa que eu só veja 
a formação para criar eficiência no trabalho. 
Por vezes, pode-se lá chegar de uma forma 
indirecta. 

aos valores da empresa. Há um 
alinhamento de valores, mas é uma 
coisa mais geral de benefício pessoal: 
são os valores profissionais, de 
cidadania, como pessoa humana. Além 
disso, permite, para além da própria 
formação, uma troca de contactos com 
os colegas que às vezes no dia a dia 
não fazemos.
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Eu creio que no geral sim. As 
pessoas sentem e sabem que na 
Allianz Portugal têm a possibilidade 
de fazer muita formação. A Allianz 
Portugal é conhecida no mercado 
como uma empresa que dá muita 
formação aos seus colaboradores. 

Aqui há alguns anos estava mais focada na 
criação do espírito de equipas, dos valores, e 
talvez um pouco desfocada da preparação da 
formação necessária para os perfis técnicos e 
profissionais. É importante poder conjugar 
bem as duas coisas. E nos últimos tempos, 
isso tem melhorado e a formação tornou-se 
mais equilibrada nessas duas vertentes.

A liderança, a gestão de equipas, é claro 
que ela é focada naquilo que a empresa 
pretende, mas simultaneamente 
adquirimos ferramentas para nós, como 
pessoas. Outras acções que a empresa 
tem, de voluntariado e de apoio social, 
em que um largo número de pessoas 
participa, são bastante estimulantes 
para os que participam e para que 
outros públicos percebam que a 
empresa não é só uma entidade de 
negócio.
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têm uma percepção que a formação 
vai ao encontro das suas 
necessidades, muito embora 
também tenho que dizer que nesta 
altura específica e por inerência 
nesta fase de mudança que 
estamos a atravessar, estamos a 
assistir a que as pessoas têm 
alguma dificuldade em estar 
presentes em formações mais 
prolongadas, porque têm que 
abandonar o seu posto de trabalho, 
tê    i   t t  

Eu percebo a sua pergunta. Para nós o input 
principal é a verificação na prática de que as 
pessoas tinham poucos conhecimentos do 
Resseguro. E o facto de termos que gastar 
muita energia/tempo, para resolver algumas 
situações. Percebemos que é necessário uma 
acção direccionada para melhorar e não agir 
no caso a caso. 

Não tem a ver directamente mas tem a 
ver com os desafios novos e a maneira 
como as empresas se vêem ou gostam 
de ser vistas no contexto económico-
social. Eu penso que cada vez mais as 
empresas pretendem ser percebidas 
como parceiros sociais importantes, que 
dinamizam valores e são elas 
portadoras de criação de novas 
mentalidades. 
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há aqui uma continuidade. Nós não 
resolvemos todos os anos “olha agora deixa-
me lá mudar aqui os cursos, inventar 
cursos…”, não. Existe uma continuidade de 
acordo com o momento e o enquadramento 
da empresa. Aquilo que nós fazemos é 
adaptar ano a ano a oferta formativa à 
realidade da empresa

Tivemos voluntários que se 
voluntariaram – passo a redundância, 
para fazer essa formação e recebemos 
formação de formadores da ACAPO. Foi 
uma formação que não entrou para os 
registos. Foi a nível motivacional, 
chamemos-lhe assim, de cultura de 
empresa,

os RH são divididos em duas grades 
áreas que é o Planeamento e 
Desenvolvimento Organizacional (PDO), 
do qual eu sou responsável e existe 
outra área que é o Recrutamento, 
Compensações e Relações Laborais 
(RCRL)
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Desde formações que nós sabemos que 
entretanto se tornaram obrigatórias ou 
formações porque foram dadas há 4 anos, e 
agora está na altura de dar outra vez, porque 
são quadrienais, sei lá,

e contribui provavelmente para o 
sentimento de pertença e para a 
motivação das pessoas mas não foi uma 
formação centrada na área de negócio 
directamente ligada ao sector segurador 
ou às funções dos participantes.

PDO? Quatro vertentes essenciais: 
Formação, Comunicação Interna, 
Responsabilidade Social e Projectos de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

na formação técnica de produtos 
Allianz, essencial para as pessoas 
que estão na área comercial e 
mesmo na área técnica.
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Uma área comercial com certeza que vai 
precisar de receber de forma contínua, de 
formação em técnicas de negociação, ou em 
negociação de conflitos, ou técnicas de 
vendas,

Inglês é uma formação que é 
abrangente e é dada a todas as pessoas 
cuja função implique o contacto com 
outros países, nomeadamente com a 
Alemanha. Ou, pessoas que se 
desloquem ao estrangeiro, à nossa 
sede, por exemplo. 

Não existem targets  específicos na 
Companhia. Todas as pessoas 
recebem formação aqui na Allianz. 
Penso que não há ninguém que 
nunca tenha recebido formação. 
De todo! Aliás, a própria legislação 
diz que existe um mínimo de horas 
de formação, como a Alda muito 
bem sabe, e portanto, nós 
abarcamos toda a nossa população 
com a formação
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Há formação que fazemos em função de 
orientações e estratégias da empresa, por 
exemplo. Vejamos o próximo ano, penso que 
a Vanda já lhe terá falado que estamos num 
processo de iberização. 
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A nossa orientação é em termos de formação, 
não é fazer formação por fazer, nunca foi, e 
todos os anos, com os diversos responsáveis, 
a política nunca foi essa. Sempre foi fazer 
formação ajustada às verdadeiras 
necessidades, das pessoas e ou da empresa. 

Não existe um grupo privilegiado, 
de todo.
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temos um orçamento 
específico para a nossa 
área e eu tenho criado 
uma série de mecanismos, 
em Excel, onde eu 
controlo do orçamento, 
para sabermos como 
estamos. 

temos uma série de práticas que são de 
socialização, nomeadamente através da 
intranet, as iniciativas ao nível da 
responsabilidade social, o voluntariado, 
o projecto gung ho!  de mudança 
cultural, tivemos agora a festa de Natal, 
e há outras.

9

Em termos de formação, a 
formação em si, no geral está muito 
orientada para as funções das 
pessoas. Claro que não é só 
formação técnica mas em geral está 
orientada para ser uma mais-valia 

O que eles fazem depois é 
enviar-nos os dados 
porque o registo tem de 
ser único.

Muita coisa proactiva, lá está, quando temos 
orientações estratégicas da empresa, coisas 
que sabemos que vão acontecer, se quiser, 
nós temos uma política de fazer gestão de 
equipas, inicial, para todos os novos 
responsáveis ou que entram na empresa ou 

"Diversidade" O objectivo é promover 
mudança ou não, porque as pessoas 
podem já pensar assim, mas no fundo, 
o objectivo é alinhar visões em relação 
ao respeito pelos outros, a maneira 
como se vê as diferenças, no fundo, 
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para a função da pessoa, seja ela 
em que área for. A área técnica, 
comportamental, etc. 

responsáveis ou que entram na empresa ou 
pessoas que assumem funções de 
responsabilidade. Esta é proactiva porque é 
antes que as pessoas sintam as necessidades. 
Tentamos fazer antes das pessoas 
começarem a estar no campo e que sintam as 
dificuldades que são a passagem para uma 
gestão de uma equipa 

como se vê as diferenças, no fundo, 
passar a mensagem que não são 
toleradas quaisquer tipo de 
discriminações.
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mas depois temos outras que são reactivas 
que foi o caso da formação de gestão de 
reclamações. E ser reactiva também é 
importantes, temos um pouco das duas 
coisas.

Depois nas pós-graduações já temos 
um critério mais rigoroso, fazemos uma 
triagem, somos mais rigorosos, aí já 
pensamos na adequação para a função, 
para o percurso da pessoa e, nas 
licenciaturas estamos a apostar nas 
qualificações das pessoas. A nossa 
restrição poderá ser a nível orçamental. 
Não podemos apoiar para toda a gente
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abrange um largo espectro de situações, não só a que é 
feita por nós mas também pelos RH

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. 
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Existe um plano anual de formação
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está sempre em cima do acontecimento
porque quer neste caso dos técnicos
comerciais que temos que estar informados
para então transmitir essa informação às
pessoas eu estão a colaborar connosco, neste
caso os mediadores, mas é sempre bastante
antecipado

Alguns já estão formados. Já são
mediadores de muitos anos. Mas
há aqueles que vão começar de
novo e, sim, temos que dar
formação nos vários seguros.
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4 São pessoas muito participativas,
muito interessadas, gostam de
saber tudo, tudo.
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eu sou muito crente e acho que para a minha 
evolução espiritual, não podia ser de outra 
maneira de não der alguma coisa de mim, 
mesmo que me descontassem alguma coisa, 
independentemente disso, eu gosto de ajudar

acredito que a empresa goste, não é, se 
a empresa adere é porque acho que a 
empresa sabe que tem pessoas para 
isso, uma vez que ela cede também 
tempo dela, despende dinheiro para 
lanches, para bilhetes de cinema…

nós, se soubermos expomos o problema 
ao DRH, através da Vanda e a Vanda 
contacta as pessoas e nós temos 
disponibilidade e depois é que faz os 
contactos para formalizar, o dia em que 
é, o que é que a companhia poderá ou 
não participar
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Eu acho que a empresa para divulgar 
faz coisas mais altas, como sendo a 
colaboração nos Paralímpicos e nós, 
não levamos dístico, não levamos nada, 
portanto, neste voluntariado do dia-a-
dia, não levamos qualquer, a nossa 
camisola é o projecto mão na mão e 
tenho a certeza que não é para associar 
o nome da Allianz

Sabe que isto pode variar. Se me puser a 
questão se existe algum grupo preferencial 
para dar a formação, a resposta é não.
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Houve um colega nosso que falou num 
lar de crianças, no Natal e a companhia 
aceitou e nós fomos lá. Dá-nos a tarde, 
os chefes já sabem e justificam  
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somos uns 10 ou 12, todas essas 
pessoas… de fora do teatro, há outras 
pessoas que fazem voluntariado. 
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as pessoas aderem, muito embora eu 
não faço para que sintam isso de mim. 
Eu, é porque eu me sinto bem, não é 
para que me olhem com aqueles olhos, 
de chefes e responsáveis
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também com o Banco Alimentar contra 
a Fome, que a Companhia, para além 
de eu o fazer a nível individual a 
Companhia adere, portanto, quando há 
os peditórios, recruta sempre pessoas, 
aí vão sempre pessoas sem ser de 
teatro, até pessoas que estão na pré-
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há pessoas que não ligam nenhuma, é 
desmotivante até para uma empresa, 
não ter colaboradores que colaborem 
nos objectivos a que a empresa se 
propõe.

 Agora, de facto, em determinadas 
alturas se fizermos uma análise, 
determinados grupos estão a ser 
alvo de determinada formação. 
Porque existe qualquer coisa 
naquele ano que leva a que haja 
necessidade de focalizar. Por 
exemplo, no ano passado tivemos 
muita formação a nível dos 
sinistros automóvel porque houve 
alteração da legislação.
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a pessoa, aprende também um bocado 
com essas pessoas que são diferentes, 
têm muito boa percepção, começam 
cedo a aperceber-se de alguns 
problemas que a vida no trás 
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eu lembrava-me lá dos acentos se era 
para a esquerda ou para a direita e 
agora vou ali a doutora, como não vê, 
eu pergunto-lhe de o acento é agudo ou 
é grave e tudo isto eu acho que é uma 
aprendizagem e nós, no dia-a-dia …
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como pessoa crescemos muito, para 
quem goste e quem está, como se 
costuma dizer, para aí virado, mas isso 
é realmente muito enriquecedor, ouvir 
as pessoas, os velhotes, as crianças….
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Depende. Quando corre bem é proactiva e há 
vezes que corre menos bem que não é a 
maior parte – a maior parte corre bem – em 
que é reactiva. Mas existem alguns pequenos 
atrasos, que são pequenos mas existem. 
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À partida, deverá ter (articulação da formação
com o trabalho). Pode é não ser tão directo.
Por exemplo, esta questão da formação para
formadores, não é directo, mas no entanto as
duas pessoas que foram daqui, em princípio,
fazem apresentações, dão alguma formação,
e portanto, não é o dia a dia das pessoas mas
tem algum impacto a nível da actividade. 
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Outro tipo de situações, por exemplo,
conhecimento do produto, tenho aqui duas
pessoas que são do CRM, uma delas está cá
há 2 anos, viu-se necessidade de que ela
conhecimento mais dos produtos, do negócio,
não tem directamente a ver com o trabalho
ela, com a tarefa dela mas se ela não
conhecer o produto, e o negócio da
Companhia, também não consegue
desenvolver as ferramentas de CRM: quais
são as variáveis que têm impacto…



Dimensão vários

Categoria Problemas

Sub‐
categoria

Organização do trabalho Desenvolvimento Formação Estatística/ custo Antecipação/ Estratégica Des. Pessoal e Social Recrsos Humanos Recursos materiais

Público-alvo

Políticas

E
nt

re
vi

st
ad

o

Princípios e valores Lógicas de acção Estrutura e recursos da formação
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Sim, é muito importante, porque se uma 
pessoa não estiver actualizada, 
especialmente, quando saem novos produtos, 
se uma pessoa não souber aquilo que está a 
vender, é impossível prestar um bom serviço 
e explicar aos clientes aquilo que se está p q q
efectivamente a comercializar.
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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.

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. 
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