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NEGÓCIOS OS SEGUROS EM PORTUGAL 

Os efeitos da covil-19 
nos ramos de seguros 
Dos vários ramos, são os seguros de vida 
que enfrentam o desafio mais difícil, devido 
à desvalorização das suas carteiras de 
investimentos. No caso das seguradoras não 
vida, virá da insolvência de muitas pequenas 
e médias empresas. 

FILIPE S. FERNANDES 

surto pandémico 
da covid-19 tem e 
vai ter impacto si-
gnificativo no fu-
turo na indústria 
Não só no curto 

prazo, mas também nos efeitos 
mais prolongados. "A principal 
preocupação consiste em saber 
em que medida esta situação 
pode afetar a economia, c, por 
inerência, o crescimento e ren-
tabilização futura da atividade", 
afirma João Lapa Pereira. con-
sultor da i2S. 

Na sua opinião, os seguros de 
vicia são, de todas as linhas de 
negócio, os que enfrentam O de-
safio mais difícil, devido à des-
valorização das suas carteiras de 
investimentos. 

"Se. no caso dos seguros de 
capital variável (unit linked), o 
risco de investimento é assumi-
do pelo cliente, no caso dos pro-
dutos financeiros e PPR, que 
têm taxa garantida. a perda é to-
talmente absorvida pela segura-
dora. Normalmente nestes ca-
sos não existe possibilidade de 
mitigação do risco financeiro 
com o resseguro", salientou 
João Lapa Pereira. 

Seguros de vida 
Adianta ai nela que "é expectável, 
portanto, um défice bastante 
grande na relação ativos-res-
ponsabilidades (Asset Liability 
position) das seguradoras que 
comercializam produtos vida. 
Além disso, os investimentos em 
dívida dos diferentes governos  

estão hoje sob forte pressão e, 
em muitos casos, não será pos-
sível evitar uma queda do nível 
do ̀ rat ing' que lhes está assoéia-
do, o que terá impacto numa 
descida dos níveis de solvabili-
dade". 

Numa lógica de curto prazo, 
o património das seguradoras, 
sobretudo as que comercializam 
seguros devida e que dependem 
em grande parte da performan-
ce do risco financeiro, será afe-
tado do lado das responsabilida-
des perante os clientes, haverá 
um aumento das indemnizações 
que se traduz numa deteriora-
ção dos resultados e num au-
mento dos níveis de provisiona-
mento. 

1)o lado do ativo. perdas 
muito significativas associadas 
à desvalorização dos investi-
mentos, como ações e títulos de 
dívida, e à volati l idade dos mer-
cados financeiros. "Os fundos 
próprios serão diretamente afe-
tados pelas perdas resultantes. 
Como consequência, assistire-
mos no imediato a uma deterio-
ração dos rácios de solvência das 
seguradoras, mesmo tendo em 
conta a mitigação do risco atra-
vés do mecanismo do ressegu-
ro", conclui João Lapa Pereira. 

Jogos Olímpicos 
No caso das seguradoras não 
vida é provável "uma diminui-
ção da base de clientes por insol-
vência de muitas pequenas e 
médias empresas". Como exem-
plificou João Lapa Pereira, se-
guros para fazer face ao risco de 
interrupção do negócio terão 
perdas significativas a não ser 
que o risco pandémico esteja ex-
cluído, bem corno seguros de 
contingência que respondem 
perante a não realização ou can-

  

celarnento de eventos. "Por 
exemplo: o cancelamento dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio vai 
certamente gerar perdas enor-
mes para os seguradores e res-
seguradores envolvidos." 

O seguro de aviação e <> segu-
ro de viagem terão as suas car-
teiras substancial mente reduzi-
das devido à ausência de ativi-
dade, o seguro de crédito pode-

 

66 
Nas seguradoras não 
vida, é provável uma 
diminuição da base de 
clientes por insolvência 
de muitas PME. 
JOÃO LAPA PEREIRA 

Consultor da i2S 

rá também ser afetado devido à 
incapacidade das empresas de 
solverem os seus compromissos, 
tal como o seguro de doença de-
verá também registar um núme-
ro crescente de indemnizações. 
quer via realização de testes da 
covid-19, quer via internamen-
to e tratamento dos pacientes. 

Ramos não vida 
"Importa referir que no caso dos 
ramos não vida uma boa parte 
das responsabilidades será 
transferida para o ressegurador, 
aliviando assim a seguradora do 
seu impacto direto. Assim, e sal-
vo casos pontuais, a situação a 
curto prazo do negócio não vida 
será relativamente gerívei", sa-
lientou .João Lapa Pereira. 

"Neste contexto dc excecio-
na I idade, e dado o tipo de riscos 
que cobrem, adquirem especial 
relevância os seguros de aciden-
tes de trabalho, pessoais, via-

 

Kike carbajal 

trem. vida e saúde", reconhece 
Alexandre Ramos, membro da 
equipa executiva e \VEM Te-
chnolog‘..,  Leader da Liberty Se-
guros. Acrescenta que "a gene-
ralidade dos seguros não con-
tém cláusulas de exclusão ou de 
limitação das coberturas rela-
cionadas com a pandemia do 
novo coronavírus". 

Como assinala o gestor da 
Liberty, implementaram várias 
medidas para oferecer flexibili-
dade aos colaboradores, clien-
tes e parceiros. No caso dos 
clientes, "estamos a fazer uma 
análise caso a caso para oferecer 
flexibilidade sobre as opções e 
períodos dc pagamento, remo-
ver cobranças ou quaisquer ou-
tros termos dc contrato". 

O futuro dos seguros 
"Do ponto de vista do negócio, 
Os principais impactos verifi-
cam-se, como seria expectável, 

o 
seguradora. 

t-

 

Alexandre Ramos afirma que a Liberty está a fazer uma análise caso a caso para oferecer soluções flexíveis. 
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O papel da supervisão 
em tempo de pandemia 
A ASF adotou um conjunto de medidas 
de flexibilização, em termos prudenciais, 
comportamentais e de supervisão, 
para esta situação epidemiológica. 

Na últimasemanade março, a Au-
toridade deSupervisãode Seguros 
e Fundos de Pensões (ASF) fez 
chegar a todos os distribuidores de 
seguros um conjunto de medidas 
de flexibilização e recomendaçõe,s 
no âmbito da evolução da situação 
epidemiológica da covid-19. 

No plano prudencial aconse-
lhava a monitorização regular da 
posição financeira, de liquidez e de 
solvência para poder agir rapida-
mente em caso de evol uções desta-
voráveis. Sobre a gestão de capital, 
as seguradorasdevemabster-se de 
medidas que impliquem adescapi-
talização das empmsas, como a dis-
bibuiçãodedividendoseoperações 
de financiamento intragrapo. 

Pede-se uma acrescida ‘igilán-
cia, por parte das empresas de se-
guros, no que respeita aos pedidos 
de resgates/ree.mbolsos antecipa-
dos que lhes são apresentados, re-
ferindo que "devem informar os 
seus clientes acerca do potencial 
montante de perda causado pélas 
mesmos, em particular nos segu-
ros sem garantias associadas". 

Nosaspetoscomportamentais, 

ao nível das atividades de saú-
de e de vida, pelo que continua-
mos empenhados em garantir 
informação séria, qualificada e 
transmitida de forma respon-
sável aos nossos clientes", diz 
Nelson Machado, membro da 
comissão executiva do Grupo 
Ageas Portugal. 

Assinala ainda "os impac-
tos laterais, provocados pela  

apela à flexibilidade em relação aos 
clientes, sobretudo em relação às 
dificuldades de pagamentos e na 
resolução de sinistros. 

Em termos de supervisão, "a 
ASF reconheceu que, numa fase 
excecional como a que estamos a 
ultrapassar, não é possível eXigir a 
mesma capacidade de resposta aos 
procedi nen tos norma is de super-
visão e que deve ser dada mi mazi a 
à defesa dos interesses dos torna-
dores de seguros, segurados e-be-
neficiários". refere Alexandre Ra-
mos, membro da equipaexecutiva 
e \VEM Technology Leader da Li-
berty Seguros. 

AASF vai flexibilizar os prazos 
de re,fflosta a iiiteipelações queso-
licite junto dos distribuidores, sus-
penderoucaicelaraçõesdesuper-
visão calendarizadas para os pró-
ximos meses e flexibilizar os pra-
zos de reporte de informação para 
os mediadores desegtiros e de res-
seguros e a flexibilização da comu-
Meação digital para com os pareci-
ras e clientes. 

Para João Lapa Pereira, o pa-
pel do regulador consiste em "de-

 

indisponibi idade ou capacida-
de reduzida, mas incontorná-
vel, de serviços de parceiros e 
prestadores. Estamos neste 
momento também a avaliar e a 
definir medidas para a retoma 
da atividade normal, após este 
período tão difícil para todos e 
assim que seja recomendado", 
refere Nelson Machado. 

"Flexibilização e rigor" são,  

finircondições regi, ilatórias que fa-
voreçam a criação de soluções que 
respondam aos novos desafios cias 
seguradoras, sem esquecer que o 
objetivo último a atingi r é a prote-
ção dos seus clientes". 

Risco pandémico 
Na sua opinião, no regime de Sol-
vência II gerido pelo EIOPA, exis-
tem mecanismos com caráter ex-
cecional que permitem atenuaros 
efeitos da variação negativa de de-
tenllilladosrisco s como é ocaso& 
Ajustamenli n kl Volatilidade. Uma 
maior flexibilidade destas medidas 
permite diluir a longo prazo o im-
pacto que a covid-19 vai ter nos ba-
lanços daS seguradoras mais afeta-
das. Este regime incorpora dois pa-
tamares de nível de solvência po-
dendo também aqui haver alguma 
flexibilidade em caso de situações 
extremas. 

)ão Lapa Pereira adianta que, 
"com base nos dados conhecidos 
(2018), o rádio médio de solvência 
na UE era de 242%, o que signifi-
ca que em muitos casos haverá 
margem para acom(dlarix)tenciais 
perdas. 011ird solução passará pela 
limitação em determinados casos 
da política de distribuição de divi-
dendos bem como de remunera-
ções variáveis, de modo a aliviar a 

para Luiz Ferraz, mandatário 
geral da Prévoir em Portugal, 
os desafios maiores, o que im-
plica particular atenção à si-
tuação dos mercados financei-
ros e a "governação das empre-
sas deve ser adequada à situa-
ção, com capacidade de acom-
panhar as evoluções e/ou invo-
luções que a pandemia venha a 
revelar ao longo do tempo". 

46 
Adaptámos condições 
ligadas a produtos 
para determinados 
segmentos de clientes 
e reforçámos 
a comunicação 
dos nossos canais 
digitais. 

NELSON MACHADO 
Membro da comissão executiva 
do grupo Ageas Portugal 

pressão sobre os fUndos próprios 
das seguradoras". Conclui referin-
do que "a covicl-19 irá certamente 
contribuir para uma melhor cali-
bração do risco pandémico em âm-
bito Solvência I I aferindo ao mes-
mo tempo a bondade dos modelos 
atualmente ex isten tes".■ 

Acrescenta que para o futu-
ro, que antevê muito diferente, 
como os seguradoreS são resi-
lientes e assumir riscos é a sua 
profissão. Por isso, "seguros 
completos e simples, distribui-
ção apoiada em ferramentas 
tecnológicas, preços competi-
tivos. Qualidade, proximidade 
e flexibilidade vão estar na or-
dem do c! i a". • 

O salto 
tecnológico 

1- ina das maiores mudanças com a 
covid-19 "foi o facto de termos per-
cebido como a tecnologia é essen-
cial para que possamos continuar 
como nosso trabalho e o nosso ser-
viço aos clientes", afi mia Alexandre 
Ramos. membro da equipa execu-
tiva e \VEM 'rechnology Leader da 
Liberty Seguros. Tal como outras 
seguradoras, estão, "desde o mo-
mento da ativação dos estados de 
alerta e de emergência cm te letra-
bailio, a funcionar a 100. garan-
tindo todooserviço a clientes. sinis-
trados e parceiros para poder nos 
apoiar os clientes". 

Segundo Alexandre Ramos, 
"ainda antes do regulamento de 
contenção, asxiuipa, mais de 2.000 
colaboradores dispersos entre a Ir-
landa, Portugal e Espanha, já esta-
va a trabalhar a partirde casa.Além 
disso, cancelámos todas as nossas 
reuniões presenciais e viagens de 
negócios". 

Nelson Machado salientou o pa-
pel das equipas de informática elite, 
num tempo) recorde, puseram 1500 
pessoas a trabalhar de casa, incluin-
do os contact centers. Em relação 
aos clientes, têm procu rado ter u ma 
comunicação clara e próxima,"eem 
alguns casos antecipámos serviços 
específicos para os cuidados de saú-
de sem sair de casa, adaptámos con-
dições ligadas a produtos para de-
terminados segmentos de clientes, 
reforçámos a comunicação dos nos-
sos canais digitais": 

Para Luís Ferraz, "agilizai', tele-
trabalho, reuniões por teleconferên-
cia e digitalização são ferramentas 
indispensáveis para continuar a 
exercera atividade", e,subliiiha,"os 
resultados têm mostrado enorme 
flexibilidade. nunca antes testada, 
mas reveladomda capacidade e von-
tade de continuarmos todos presen-
tes no mercado". • 


