
14 de Maio de 2019 1714 de Maio de 201916 Informação ComercialInformação Comercial

tivo com esta renovação de ima-
gem das lojas é, de facto, oferecer 
aos nossos Clientes, e potenciais 
Clientes, em todo país, e, neste 
caso em particular da região de 
Bragança, um reforço no aten-
dimento de qualidade, com uma 
imagem apelativa e diferencia-
dora, para além de proporcionar, 
também, aos nossos Mediadores, 
um espaço de trabalho acolhe-
dor, de qualidade, e que respira o 
ADN da marca e das suas cores.

Qual o conceito subjacente a 
esta mudança?

O conceito que esteve por ba-
se à criação de todo o design, quer 
criativo, quer arquitetónico, foi o 
de oferecer um ambiente clean, 
sem ruído ou barreiras gráficas, e 
bastante colorido, mas de forma 
diferenciadora e única no mer-
cado. A utilização de mobiliário 
premium, com linhas modernas 

No ano em que celebra o terceiro aniversário em Portugal, após a aquisição da AXA Portugal, a marca Ageas Seguros continua 
a reforçar o seu posicionamento no mercado. A aposta mais recente da seguradora passa pela remodelação das suas lojas, 
de norte a sul do País, com o objetivo de criar uma imagem homogénea dos espaços comerciais. A última das inaugurações 
decorreu em Bragança, no dia 24 de abril, na sede da Sociedade de Mediação Pinto & Rodrigues, Agente Exclusivo Ageas 
Seguros, e está enquadrada na missão estratégica delineada pela marca para cimentar, ainda mais, a presença no seu setor e, 
desta forma em particular, no distrito de Bragança e nesta região.
Centrada numa abordagem disruptiva e sob a égide da promessa “Um mundo para proteger o seu”, a seguradora procura, 
através de uma estética visual diferenciadora, proporcionar uma experiência de seguros emocional e significativa na vida 
das pessoas. A imagem colorida e o foco na personalização da oferta aos Clientes, através da sua rede comercial, traduzem o 
espírito inovador da Ageas Seguros e assumem uma posição diferenciadora em relação à concorrência.

tribuição, no contacto com as po-
pulações locais, e na melhoria 
contínua do serviço ao Cliente, 
incluindo nos pontos de atendi-
mento. Queremos, também, que 
a nossa rede de Mediadores sinta 
cada vez mais a nossa proximida-
de, e reforço de uma relação ba-
seada na transparência e confian-
ça. Ainda, queremos que o Clien-
te se sinta cada vez mais único.

Qual o principal objeti-
vo com esta aposta na renova-
ção dos espaços comerciais dos 
Agentes Exclusivos?

Somos uma seguradora de 
Mediadores. Apostamos em re-
lações de proximidade e de con-
fiança quer com os nossos Me-
diadores, quer com os nossos 
Clientes. O nosso principal obje-

e maioritariamente brancas, para 
contrastar com a decoração colo-
rida, pretende transmitir o con-
ceito modernista de uma marca 
inovadora.

Nesta loja temos uma ima-
gem claramente diferente. Qual 
o objetivo que a marca teve ao 
criar esta imagem?

A marca Ageas Seguros é 
uma marca claramente diferen-
ciadora no mercado português.

É uma marca colorida, com 
um território de cores único, ino-
vadora e dinâmica: uma marca 
que veio dar cor a um setor tido 
como cinzento. Sentimos, como 
tal, necessidade de reafirmar este 
território de cor, imprimindo em 
todo o país, esta característica di-
ferenciadora também na forma 
de apresentação das nossas lojas 
ao exterior, Mediadores, Clientes 
e potenciais Clientes.

Alexandra Catalão
Diretora de Marketing da Ageas Seguros

Uma aposta na proximidade

O que representa para a 
Ageas Seguros este upgrade de 
imagem das lojas?

Esta renovação reafirma o 
nosso posicionamento enquanto 
entidade e marca que chegou ao 
mercado português para se afir-

mar enquanto empresa de refe-
rência no mercado dos seguros, 
nomeadamente, enquanto segu-
radora de Mediadores de Segu-
ros. Também demonstra a nos-
sa preocupação com os nossos 
Clientes, neste caso, do distrito 
de Bragança e região de Trás-os-
-Montes, bem como com os nos-
sos parceiros Mediadores de Se-
guros Exclusivos, numa relação 
de confiança e de aposta, pois são 
o principal ponto de contacto nos 
com as populações no local.

Quais as expetativas do pon-
to de vista da empresa com esta 
mudança?

Esperamos, com este investi-
mento, reforçar junto do merca-
do e das Pessoas, que a Ageas Se-
guros aposta na sua rede de dis-

Remodelação da loja de Bragança
vai permitir crescimento

Gustavo Barreto
Diretor de Distribuição e Marketing da Ageas Seguros e

Jorge Pinto
Sócio-Gerente da Pinto & Rodrigues, Sociedade de Mediação,
Mediador Exclusivo Ageas Seguros

Da esquerda para a direita: Eduardo Santos – Gestor Comercial Ageas Seguros; Gustavo Barreto – Diretor de Distribuição e Marke-
ting Ageas Seguros; Jorge Pinto – Sócio-Gerente da Pinto & Rodrigues, Sociedade de Mediação, Mediador Exclusivo Ageas Segu-
ros; Artur Rodrigues – Diretor de Distribuição Região Norte Ageas Seguros; André Sousa – Coordenador Comercial Ageas Seguros

O que significa este investi-
mento enquanto sócio-gerente 
de um grupo de Sociedades de 
Mediação de Seguros?

O investimento efetuado na 
loja de Bragança vai impactar 
fortemente os nossos Clientes 
nesta região. Estamos a falar de 
um local central da cidade, com 
as cores que tanto caracterizam a 
Ageas Seguros, e que nos vai per-
mitir crescer ainda mais, bem co-
mo, proporcionar, todos os dias, 
os melhores serviços aos Brigan-
tinos. Prova disso são as reações 
e feedbacks que temos recebido.

Quais as grandes alterações 
no espaço?

Estamos a falar de um espa-
ço que não era propriamente co-
lorido. De um espaço que estava 
muito fechado em si mesmo.

Ora, com este novo visual, te-
mos, como anteriormente dito, 
um espaço colorido e aberto aos 
habitantes da região de Bragan-
ça. Sabemos que, desta forma, as 
pessoas vão-se sentir em casa. É 
esse o nosso objetivo: fazer com 
que as pessoas se sintam em casa, 
protegidas e com um serviço ain-
da mais próximo.

Para além da mudança de 
imagem, que outras áreas foram 
alvo de investimento?

Para além da imagem, dotou-
-se o espaço de melhores com-
ponentes tecnológicos, de modo 
a proporcionar um serviço mais 
eficiente e personalizado aos Bri-
gantinos.

A excelência é uma constante 
na Ageas Seguros, e, como tal, sa-
bemos que temos que estar na li-
nha da frente em todas as áreas. 
A tecnologia, certamente, é uma 
delas. E o serviço/atendimento, 
também.

Quais as primeiras reações 
que tem sentido por parte das 
pessoas? E por parte dos vossos 
colaboradores?

As Pessoas têm reagido mui-
to bem. Sentem a diferença, prin-
cipalmente a ‘explosão’ de cores 
e a diferenciação no espaço. Te-
mos recebido contactos da rede 
contactos dos nossos Clientes, o 
que tem sido muito positivo pa-
ra nós e para toda a Equipa Pinto 
& Rodrigues. O que faz com que 
os nossos Colaboradores se sin-
tam cada vez mais motivados, e 
se sintam bem neste espaço.

Equipa profissional e oferta
abrangente para proteger o seu mundo

Um momento de convívio e celebração com Clientes e Convidados da região de Bragança

Ageas Seguros,
cada vez mais próxima das Pessoas.
Momento de brinde à proteção e ao 

sucesso de Bragança

Ageas Seguros reforça posicionamento 
regional com loja premium em Bragança


