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Lisboa, 20 de janeiro de 2020 – A Seguro Directo 

foi distinguida, pela primeira vez, com o prémio 

Escolha de Excellentia, na categoria Seguradoras 

Diretas. Este é o único prémio em Portugal que 

reconhece as empresas que se destacam pela sua 

performance centrada no Cliente, através da avaliação 

do que melhor existe no mercado.  

Entre as principais forças da Seguro Directo, foram 

destacadas pelos Colaboradores o “equilíbrio de 

importância entre Cliente e empresa”, a “aposta numa 

estratégia centralizada no consumidor” e “os valores e a missão da marca claramente orientados 

para o Cliente”.  

Eduardo Caria, Diretor da Seguro Directo “A aposta da Seguro Directo a um mundo cada vez 

mais digital tem sido constante e com o lançamento do Chat Bot, assumimos como missão 

manter a marca sempre na vanguarda tecnológica e próxima dos Clientes, respondendo às suas 

necessidades com uma resposta ágil e simplificada. Todo o nosso trabalho é no sentido de 

desempenhar um papel crucial na prestação de um serviço diferenciador e com valor 

acrescentado para o Cliente. Por isso estamos muito satisfeitos em receber esta distinção.” 

A Escolha de Excellentia é fruto de uma parceria entre a PSE e a Consumor Choice. O Barómetro 

na Gestão Orientada para o Cliente resulta da sintonia entre a visão dos Colaboradores e a visão 

dos Decisores sobre as práticas e a cultura de gestão das empresas. 

 

Seguro Directo vence Escolha de 
Excellentia 

 
Distinção premeia a adoção das melhores práticas organizacionais orientadas para o 

cliente 
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SOBRE A SEGURO DIRECTO 

A Seguro Directo é uma marca de seguros, especializada no seguro automóvel, que conta com profissionais 

de excelência do setor e com um claro segredo de êxito: a qualidade de serviço a um preço competitivo. 

Pioneira em Portugal, foi a primeira seguradora a comercializar seguros automóvel por telefone e internet. 

É a Companhia Direta mais vezes premiada pela Escolha do Consumidor. A Seguro Directo está integrada 

no Grupo Ageas Portugal juntamente com a Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis e Ocidental, ocupando 

a segunda posição do ranking global no mercado segurador português. Saiba mais em 

www.segurodirecto.pt 

SOBRE O GRUPO AGEAS PORTUGAL 

A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de experiência e 

encontra-se entre os principais seguradores na maioria dos países em que está presente, contando com 

mais de 13.000 Colaboradores.  Presente em 14 países da Europa e da Ásia, a empresa propõe soluções 

de seguros de Vida e Não Vida a milhões de Clientes Particulares e Empresas, ajudando os seus Clientes 

a gerir, antecipar e proteger-se contra os riscos através de um conjunto alargado de seguros desenhados 

para responder a necessidades presentes e futuras. O Grupo Ageas Portugal é uma empresa líder no 

ranking segurador português, operando desde 2005 através de marcas reconhecidas como a Ageas 

Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo. Saiba mais em: https://www.grupoageas.pt/  

Para mais informações: 

Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com | 914 027 468 

Rui Rijo - rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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