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Conceição Tomás considera que o contacto direto "continuará a ser a chave da diferenciação no mercado". 

NEGÓCIOS INICIATIVAS Os Seguros em Portugal 

Conceição Tomás/Generali 

As seguradoras apostam na inovação 
das enablers para fazer face à concorrência 
de matriz tecnológica 

FILIPE 5. FERNANDES 

A
A revolução tecnológi-
ca está a mudar o sec-
tor segurador, refere 
Marina Alves, asses-

sora do departamento de Comuni-
cação e Marketing da Prévoir. 
Uma das frentes de inovação são as 
plataformas mundiais de distribui-
ção, tipo Amazon. Assinala que 
não podem ser ignoradas, "sobre-
tudo a linguagem que utilizam e o 
posicionamento que assumem na 
vida das pessoas". Alerta para o 
facto de na Europa, onde o sector 
é fortemente regulamentado, a le-
gislação dificultar a implantação 
de plataforma como a Amazon, 
que estudou recentemente o lan-
çamento de "um site comparativo 
de seguros no Reino Unido". 

Um dos aspetos em que o digi-
tal tem mais potencial de mudan-
ça é na cadeia de valor da indústria 
seguradora. A Liberty Seguros é 
um dos maiores grupos segurado-
res a nível mundial, o que lhe per-
mite, como refere Alexandre Ra-
mos, ter "laboratórios de pesquisa 
de soluções inovadoras, como a 
SolariaLabs, da Liberty Mutual, 
em várias partes do Mundo, onde 
se investiga a forma de colocar a 
tecnologia ao serviço do cliente. 
Importa realçar que vemos estes  

players como enablers para opor-
tunidades que outrora não eram 
realizáveis. Por isso, as nossas par-
cerias são fortíssimas". 

Futuro da mediação 
Para Marina Alves, o mercado das 
tecnologias está em constante des-
envolvimento, por isso "espera-se 
que surjam insurtechs, mais adap-
tadas ao contexto europeu, com 
produtos inovadores e adequados 
sobretudo às novas gerações, que 
valorizam espaços digitais onde 
possam adquirir serviços de forma 
instantânea, simples, segura e com 
um preço justo". 

Conceição Tomás, Agents e 
Marketing Manager da Generali, 
refere que a Generali tem desen-
volvido "uma estratégia de inova-
ção aberta, com projetos internos 
mas também cooperando com 
parceiros e startups de todo o mun-
do, de forma a desenvolver novos 
produtos e serviços de elevado va-
lor acrescentado para o cliente e 
para os nossos parceiros". Tanto 
mais que "o digital é neste momen-
to urna prioridade estratégica do 
Grupo, temos vindo a investir na 
nossa capacidade tecnológica, 
criando ferramentas e soluções fa-
cilitadoras para o cliente e media-
dor". 

Esta referência ao mediador 
relaciona-se como o facto de Con-
ceição Tomás considerar que "o 
contacto direto e personalizado 
continuará a ser a chave da diferen-
ciação no mercado, em especial 

66 
A mediação representa 
em Portugal o principal 
canal de vendas de 
seguros e na nossa 
opinião continuará 
a representar 
nos próximos anos. 
ALEXANDRE RAMOS 

CIO da Liberty Seguros 

nos seguros não estandardizados". 
Também para Alexandre Ra-

mos, "apesar das mudanças que se 
têm verificado no mercado segu-
rador, a mediação representa em 
Portugal o principal canal de ven-
da de seguros e na nossa opinião 
continuará a representar nos pró-
ximos anos. Esta atividade tem, 
como todas as atividades, grandes 
desafios na preparação do seu fu-
turo, nomeadamente de adaptação 
aos novos consumidores e novas 
formas de estes adquirirem servi-
ços". ■ 

Regulação 
europeia 
modera 
plataformas 
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Marina Alves afirma que a "digitalização reduzirá o risco de fraude". 

Transformação digital 
está a ser gradual 

Hoje a maioria das seguradoras está já num caminho de inovação disruptiva, mas só mais recentemente 
têm investido na melhoria da interação com os seus clientes, na transformação ou na integração dos 
sistemas "legacy" para melhor tirar partido das tecnologias recentes na prestação dos seus serviços. 

"O desafio digital não influencia os 
ramos de seguros, mas sim os clien-
tes de seguros", diz Alexandre Ra-
mos, CIO da Liberty Seguros. 
Acrescenta que "o desafio digital vai 
desde o momento da procura de in-
formação por parte do cliente, à 
contratação, ou ainda ao momento 
do acidente ou de pós-venda do se-
guro. Nada é alheio ao digital, é as-
sim que o cliente quer que seja". 

Em qualquer seguro que queira 
subscrever, o que conta é a expe-
riência do cliente. "O caminho que 
traçamos e que estamos a executar 
vai dotar-nos de meios para dispo-
nibilizar aos e parceiros uma expe-
riência digital única e diferenciado-
ra, permitindo-nos tirar partido de 
parcerias globais e locais onde ser-
viços atrativos aos clientes sejam 
uma realidade como por exemplo, 
Autonomous vehicles, connected 
honres, Insurance as a Service, etc", 
sublinha Alexandre Ramos. 

Para o gestor da Liberty, a tec-
nologia pode ser uma grande aliada 
na gestão do relacionamento com o 
cliente. Com o registo das informa-
ções, como o histórico de contactos, 
as compras realizadas, os canais uti-
lizados para atendimento, é possí-
vel conhecer melhor os perfis de 
clientes, identificar alguns ladrões, 
prever comportamentos e até mes-
mo algumas tendências. "Assim, 
com esse volume de dados, a toma-
da de decisão torna-se mais inteli-
gente, transformando a experiência  

do cliente e aumentando o grau de 
satisfação e as hipóteses de fideliza-
ção", refere Alexandre Ramos. 

Impacto operacional 
Para além do impacto da tecnologia 
no conhecimento do cliente, na per-
sonalizaçãodosprodutos e na anteci-
pação das necessidades dos segura-
dos, MarinaAlves, assessora do de-
partamento de Comunicação e 
Marketing da Prévoir, chama a aten-
ção para as mudanças na organização. 
"As vantagens da imersão num ecos-
sistemadighl sãoinúmeras evão des-
de a otimização de processos à possi-
bilidade de criação de produtos dis-
ruptivos", aduz Alexandre Ramos. 

"AdiOtalizaçãopermite uma me-
lhorianagestão deprocessos no inte-
rior das organizações, comganhos de 
produtividade e qualidade do traba-
lho. A redução das burocracias e a 
simplificação dos processos irão per-
mitir a diminuição dos custos sobre-
tudo na área dos recursos humanos, 
tornando o negócio mais rentável", 
sublinha Marina Alves. Acrescenta 
que "a digitalização reduzirá o risco 
de fraude permitindo aumentara ren-
tabilidade, e, em última instáncia,be-
neficiar os clientes com uma possível 
redução de prémio". 

Conceição Tomás, Agents e 
Marketing Manager da General i, 
comunga dos mesmos princípios 
analíticos. Considera que "a digita-
lização vem permitir uma melhoria 
na rapidez e qualidade dos proces-

  

sos, com ganhos ao nível da produ-
tividade e do serviço ao cliente. Os 
colaboradores podem centrar-se 
cada vez mais em tarefas de eleva-

 

Mariana Alves 

do valor acrescentado, nomeada-
mente no aconselhamento aos 
clientes e na procura de novos ca-
minhos de desenvolvimento. Adi-

  

cionalmente, a tecnologia abre ca-
minho a novas soluções de seguro, 
já que a recolha de dados em tempo 
real é muito mais rápida". 

Transformação gradual 
Sobre o ritmo de transformação di-
gital das seguradoras em termos ope-
racionais, Alexandre Ramos consi-
dera que "a maioria das seguradoras 
está jádefacto num caminho de ino-
vação disruptiva, seja devido a fato-
res externos, como a ascensão da 
economia de partilha, seja devido à 
capacidade de otimizar os processos 
através da inteligência artificial". 

Por sua vez, Marina Alves ob-
serva uma transformação gradual e 
diz que "a maioria das empresas ain-
da está a recuperar dos anos passa-
dos em que houve pouco investi-
mento nesta área. Só mais recente-
mente é que as seguradoras têm in-
vestido na melhoria da interação 
com os seus clientes, na transforma-
ção ou na integração dos sistemas 
"legacy" para melhor tirar partido 
das tecnologias recentes na presta-
ção dos seus serviços. Mas há ainda 
um caminho longo a percorrer...". 

Defende que para o processo de 
transformação digital ser mais ve-
loz, uma das estratégias passa pela 
compra ou fusão de empresas tec-
nológicas por parte das segurado-
ras como fez, por exemplo, o Grou-
pe Prévoir em Frana, que adquiriu 
este ano o corretor de seguros digi-
tal, o AssurOne Group. ■ 


