
o ano em que celebra o tercei-
ro 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 remo-

delação das suas lojas, de norte a sul do País, com 
o objetivo de criar uma imagem homogénea dos 
espaços comerciais. A mais recente inauguração 
decorreu em Braga, no dia 19 de julho, na sede da 
Sampaio, Mediação de Seguros, Mediador Exclusi-
vo Ageas Seguros, e está enquadrada na missão es-
tratégica delineada pela marca para cimentar, ainda 
mais, a presença no seu setor e, desta forma em par-
ticular, no distrito de Braga e nesta região.

Centrada numa abordagem disruptiva e sob a égi-
de 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 pes-
soas. A imagem colorida e o foco na personalização 
da oferta aos Clientes, através da sua rede comer-
cial, traduzem o espírito inovador da Ageas Seguros 
e assumem uma posição diferenciadora em relação 
à concorrência.

Uma aposta na proximidade

Alexandra Catalão
Diretora de Marketing da Ageas Seguros

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

Esta renovação reafirma o nosso posiciona-
mento enquanto entidade e marca que chegou 
ao mercado português para se afirmar enquan-
to empresa de referência no mercado dos se-
guros, nomeadamente, enquanto seguradora 
de Mediadores de Seguros. Aposta que con-
tinuamos a manter e a comunicar em todas as 
nossas campanhas. Também demonstra a nos-
sa preocupação com os nossos Clientes, neste 
caso, do distrito de Braga e região do Minho, 

bem como com os nossos parceiros Mediadores 
de Seguros Exclusivos, numa relação de con-
fiança e de aposta, pois são o principal ponto de 
contacto nos com as populações no local.

Quais as expetativas do ponto de vista da 
empresa com esta mudança?

Esperamos, com este investimento, reforçar 
junto do mercado e das Pessoas, que a Ageas 
Seguros aposta na sua rede de distribuição, no 
contacto com as populações locais, e na melho-
ria contínua do serviço ao Cliente, incluindo nos 
pontos de atendimento. Queremos, também, 
que a nossa rede de Mediadores sinta cada vez 
mais a nossa proximidade, e reforço de uma 
relação baseada na transparência e confiança. 
Ainda, queremos que o Cliente se sinta cada 
vez mais único.

Qual o principal objetivo com esta aposta 
na renovação dos espaços comerciais dos 
Mediadores Exclusivos?

Somos uma seguradora de Mediadores. Apos-
tamos em relações de proximidade e de con-
fiança quer com os nossos Mediadores, quer 
com os nossos Clientes. O nosso principal ob-
jetivo com esta renovação de imagem das lo-
jas é, de facto, oferecer aos nossos Clientes, e 
potenciais Clientes, em todo país, e, neste caso 
em particular da região de Braga, um reforço no 
atendimento de qualidade, com uma imagem 
apelativa e diferenciadora, para além de pro-

porcionar, também, aos nossos Mediadores, um 
espaço de trabalho acolhedor, de qualidade, e 
que respira o ADN da marca e das suas cores.

Qual o conceito subjacente a esta mudan-
ça?

O conceito que esteve por base 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 mercado. 
A utilização de mobiliário premium, com linhas 
modernas e maioritariamente brancas, para 
contrastar com a decoração colorida, pretende 
transmitir o conceito modernista de uma marca 
inovadora.

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

A marca Ageas Seguros é uma marca claramen-
te diferenciadora no mercado português.
É uma marca colorida, com um território de 
cores único, inovadora e dinâmica: uma marca 
que veio dar cor a um setor tido como cinzen-
to. Sentimos, como tal, necessidade de reafir-
mar este território de cor, imprimindo em todo 
o país, esta característica diferenciadora tam-
bém na forma de apresentação das nossas lojas 
ao exterior, Mediadores, Clientes e potenciais 
Clientes.

AGEAS SEGUROS REFORÇA 
POSICIONAMENTO REGIONAL 
COM LOJA PREMIUM EM BRAGA

N
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O que significa este investimento enquanto só-
cio-gerente de um grupo de Sociedades de Me-
diação de Seguros?

O investimento efetuado na loja de Braga, na Praça 
do Santo Condestável 154, loja 27, vai impactar forte-
mente os nossos Clientes nesta região.

Estamos a falar de um local importante da cidade, 
com as cores que tanto caracterizam a Ageas Segu-
ros, e que nos vai permitir crescer ainda mais, bem 
como, proporcionar, todos os dias, os melhores ser-
viços aos Bracarenses. Prova disso são as reações e 
feedbacks que temos recebido.

Quais as grandes alterações no espaço?

Estamos a falar de um espaço que não era propria-
mente colorido. De um espaço que estava muito fe-
chado em si mesmo.

Ora, com este novo visual, temos, como anteriormen-
te dito, um espaço colorido e aberto aos habitantes da 
região de Braga. Sabemos que, desta forma, as pes-
soas vão-se sentir em casa. É esse o nosso objetivo: 
fazer com que as pessoas se sintam em casa, protegi-
das e com um serviço ainda mais próximo.

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

Para além da imagem, dotou-se o espaço dos melho-
res componentes tecnológicos, de modo a propor-
cionar um serviço mais eficiente e personalizado aos 
Bracarenses.

A excelência é uma constante na Ageas Seguros, e, 
como tal, sabemos que temos que estar na linha 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 colabo-
radores?

As Pessoas têm reagido muito bem. Sentem a diferen-
ça, principalmente a ‘explosão’ de cores e a diferen-
ciação no espaço. Temos recebido contactos da rede 
contactos dos nossos Clientes, o que tem sido muito 
positivo para nós e para toda a Equipa da Sampaio. O 
que faz com que os nossos Colaboradores se sintam 
cada vez mais motivados, e se sintam bem neste es-
paço.

A equipa do Mediador Exclusivo Ageas Seguros, Sampaio,

Mediação de Seguros, Lda.

Da esquerda para direita: Gustavo Barreto – Diretor de 
Distribuição e Marketing da Ageas Seguros, Andreia Sampaio 
e Marco Sampaio – Sócios-Gerentes da Sampaio, Mediação 

de Seguros, Lda (Mediador Exclusivo Ageas Seguros)

A atuação do Grupo Musical regional durante a inaugu-
ração, com membros Clientes da Sampaio, Mediação de 
Seguros – Mediador Exclusivo da Ageas Seguros.

Equipas Ageas Seguros e Mediador Exclusivo Sampaio, 

Mediação de Seguros, Lda.

REMODELAÇÃO DA LOJA PREMIUM AGEAS 
SEGUROS EM BRAGA - SAMPAIO, MEDIAÇÃO DE 
SEGUROS, LDA, VAI PERMITIR CRESCIMENTO
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