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Em pouco mais de três anos, a 
Ageas Seguros conquistou a con-
fiança do mercado e tornou-se re-
conhecida pela larga maioria dos 
portugueses. Inspiradora, arrojada 

E
e plena de vitalidade, a marca trou-
xe novas cores a  um setor tradicio-
nalmente mais cinzento.  

Os bons resultados alcançados 
em 2019 nos diferentes segmentos 
de seguros e os vários prémios de re-
conhecimento da marca recebidos 
no último ano provam o sucesso da 
estratégia da Seguradora. Resulta-
dos que chegam fruto do forte in-
vestimento que a Ageas Seguros tem 
feito em Portugal mas também pelo 

trabalho conjunto da Seguradora e 
dos seus Mediadores. Uma parceria 
de sucesso que transforma os Me-
diadores numa das principais mais-
-valias da Ageas Seguros. 

A plateia de mais de 800 Media-
dores, reunidos no Agentes Summit 
’20, o evento anual com a rede de 
distribuição, reforça esta realidade 
e dá vida a um dos principais com-
promissos da marca: a proximida-
de.  Sempre a trabalhar no sentido 

de inspirar o amanhã dos seus Par-
ceiros, a Seguradora aproveitou o 
evento para dar a conhecer algumas 
das novidades estratégicas pensadas 
para 2020, além de distinguir os 
seus principais Mediadores – levan-
do-os numa viagem rumo à Islândia 
– e lançar já os dados para a próxi-
ma aventura, desta feita, na Costa 
Rica. Mas muitas outras foram as 
novidades deixadas para o desem-
penho da atividade nos vários seg-

mentos Particulares, Empresas e 
Parcerias. “Ir para além dos segu-
ros” e “ser a empresa preferida” fo-
ram as expressões mais ouvidas du-
rante o evento, por serem lemas que 
norteiam a estratégia da Ageas Se-
guros, que se tem vindo a munir dos 
parceiros certos para responder às 
necessidades dos seus clientes e, ao 
mesmo tempo, investindo na pres-
tação de serviços, na especialização 
e formação de Mediadores.
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Agentes Summit 2020

Em pouco mais de três anos, a Ageas 
Seguros tornou-se reconhecida pe-
los portugueses e é já uma das suas 
principais escolhas em matéria de se-
guros. A vitória, neste caso, está nas 
mãos de uma grande equipa que in-
tegra áreas diversas e uma vasta rede 
de Mediadores que, em qualquer 
ponto do território nacional, dão a 
cara pela marca. Esta foi uma das 
mensagens transversais ao longo da 
Agentes Summit 2020, que reuniu 
em Lisboa mais de 800 mediadores. 

Oportunidade para ouvir uma 
mensagem de Bart De Smet, CEO 
do Grupo Ageas a nível internacio-
nal, na qual se reforça a relevância 
de Portugal no negócio do grupo: 
“Portugal é um dos mercados mais 
importantes da Ageas. Queremos ser 
líderes e esse objetivo reflete-se no 
investimento contínuo que faze-
mos.” 

Bart De Smet sublinhou que se 
deve trabalhar para “oferecer um 
serviço de excelência ao cliente, guia-
do pela melhor tecnologia e garan-
tindo sempre a sustentabilidade e o 
menor impacto possível”.  

Os bons resultados só são possí-
veis de alcançar “se a Ageas Seguros 
for uma empresa na qual Mediado-
res e Clientes podem confiar”, algo 
que se consegue “por via do traba-
lho em equipa, inspirando o nosso 
mundo e o vosso futuro”, disse ain-
da o CEO do Grupo Ageas numa 
alusão direta aos Mediadores. 

A afirmação de uma 
marca 
Steven Braekeveldt, CEO do 

Grupo Ageas Portugal, subiu a pal-
co para agradecer o trabalho de to-
dos quantos ajudaram a afirmar o 
nome da Ageas Seguros no mercado 
nacional: “Ao início era uma marca 
desconhecida e gerou dúvidas; hoje 
em dia é uma certeza. Um agradeci-
mento aos que ajudaram a incutir 
confiança à marca.” 

Uma confiança que se percebe 
pela “boa performance global ao 
longo de 2019” e que permitiu “um 
reforço do investimento com o lan-
çamento de duas novas empresas 
pertencentes ao Grupo Ageas Portu-
gal”. Steven Braekeveldt não deixou 
de mencionar quer a “excelente ren-
tabilidade alcançada” quer também 
“os 1,4 mil milhões de euros” que as 

marcas do Grupo Ageas Portugal 
(Ageas Seguros, Ageas Pensões, Mé-
dis, Ocidental e Seguro Directo) “de-
volveram à sociedade por via de in-
demnizações pagas aos clientes”, por 
exemplo.  

 
Um ano desafiante 
O bom ritmo de 2019 refletiu-se 

também no ramo não vida como fez 
questão de sublinhar o CEO da 
Ageas Seguros, José Gomes: “2019 
foi um ano desafiante, mas quando 
se trabalha em conjunto, os resulta-
dos aparecem.” 

Assim sendo, a Ageas Seguros 
“cresceu acima da taxa do merca-
do” e ultrapassou um vasto conjun-
to de desafios, como a implementa-
ção de um novo modelo de regula-
rização dos sinistros. As melhorias 
foram também notadas pelos media-
dores, que passaram a contar com 
sistema informático mais célere para 
a subscrição dos seguros e prestação 
de serviços, disse ainda José Gomes. 

Sob o lema “Beyond Insurance”, 
o Grupo Ageas Portugal procura ir 
além dos seguros em si, estando cada 
vez mais próximo dos seus Clientes 
e Consumidores, antecipando as ne-
cessidades que estes apresentam. 
Como exemplo, temos o lançamen-
to da Ageas Repara, que tem como 
objetivo atuar de forma preventiva 
e não evasiva, no âmbito da resolu-
ção de sinistros relacionados com in-
filtrações e humidade nos imóveis. 

Assegurando uma proximidade 
crescente com os seus mediadores, 
a Ageas Seguros premiou, mais 
uma vez, o bom trabalho desenvol-
vido por estes ao longo de 2019. 
Este ano, um total de 70 mediado-
res vão conhecer a Islândia, numa 
viagem de sonho que permitirá ain-
da estreitar laços entre a marca e 
cada um dos seus mediadores e fo-
mentar o networking entre todos.  

A Ageas Seguros identificou as-
sim os 20 melhores mediadores 
AGE – Agentes Gerais Exclusivos, 
os 20 melhores Mediadores Mul-
timarca e os 30 melhores Consul-
tores Private para embarcar rumo 
ao país do gelo. Para o momento 
solene de reconhecimento o Agen-
tes Summit ’20 contou com a pre-
sença do ator Nuno Távora, que 
representa o papel dos Mediado-
res na comunicação da marca, e 

Gustavo Barreto, Diretor Geral de 
Distribuição e Marketing da Ageas 
Seguros.  

E, se este ano, a mala deverá in-
cluir roupa bem quente, a verdade 
é que o próximo destino traz con-
sigo muito calor. Numa iniciativa 
inédita e que envolveu todos os 
mediadores presentes, foi votado 
através da app do evento, o desti-
no para o próximo ano. À escolha, 
os mediadores tinham Itália, Ca-
nadá e Costa Rica. A preferência 
recaiu neste último, antevendo-se, 
para 2021, dias inesquecíveis no 
quente país da América Central. 
Foi um dos momentos altos do 
evento, com um ano de antecedên-
cia, com uma apresentação impo-
nente deste destino que reconhece 
os melhores, bem como a dedica-
ção e o profissionalismo dos nos-
sos mediadores. 

Portugal marca a diferença  
na Ageas Seguros

A seguradora quer estar mais próxima dos seus Mediadores e do mercado 
nacional, marcando pela diferença e liderando pela qualidade. A nova proposta de 
valor para 2020 foi pensada para responder às necessidades de ambos os lados.

Malas feitas rumo  
à Islândia 

Depois do sucesso da primeira edi-
ção, a Ageas Seguros anunciou o re-
gresso do Fórum PME Global. O 
segundo ciclo de conferências vai 
percorrer, oito cidades distintas em 
outros tantos pontos do país. Via-
na do Castelo recebe a primeira de 
todas as conferências, já no próxi-
mo dia 12 de março e dá o ponta-
pé de saída. A 26 de maio é a vez de 
Chaves, a 22 de outubro os especia-
listas Ageas Seguros juntamente 
com os seus parceiros Ordem dos 
Economistas e Camilo Lourenço, 
seguem para Setúbal e no dia 24 de 
novembro fecham a presença em 
2020, em Castelo Branco. Em 
2021, a viagem pelas visões empre-

sariais diferenciadores, continuará 
viagem para encerrar este ciclo de 
eventos, passando por Albufeira, 
Aveiro, Covilhã e Santarém. 

Recordamos que, entre 2018 e 
2019, realizaram-se sete conferên-
cias que contaram com a presença 
de mais de mil participantes e mais 
de 40 entrevistas, para além de 
momentos de proximidade com 
clientes da Seguradora. Oportuni-
dade ainda para abordar temas de 
interesse comum relacionados com 
a atividade empresarial, riscos e 
oportunidades, baseando-se no 
profundo know-how local das di-
ferentes associações empresariais 
e dos especialistas Ageas Seguros.

Fórum PME Global  
está de volta

•  63% de notoriedade total da Ageas Seguros, em 3 anos de marca. 

•  4.º ano consecutivo a receber o Prémio Cinco Estrelas, distinção dada 
pelos consumidores. 

•  Grande Prémio APCE para a inovação na campanha de comunicação 
das novas lojas premium. 

•  Apoio a Desporto, Cultura e Educação. Como são exemplo: a Federa-
ção Portuguesa de Rugby no âmbito juvenil, Padel, entre outras ativi-
dades que contribuem para o bem estar e formação dos jovens. 

•  Aposta na inovação em diversos níveis. A destacar o seguro ao 1.º veí-
culo autónomo.

MARCOS ALCAÇADOS EM 2019

Papel dos 
Mediadores  
de seguros  
é determinante 
para o futuro

Passar a encarar a venda como 
algo proativo, estar cada vez mais 
próximo dos mediadores reconhe-
cendo-lhes o papel relevante e 
apostar numa oferta que vai além 
dos seguros são caminhos que a 
Ageas Seguros vai trilhar.  

Em entrevista ao Jornal de Ne-
gócios, o CEO da Ageas Seguros, 
José Gomes, explicou o que a em-
presa está a fazer para concretizar 
estes e outros objetivos.  

 
Qual a mensagem que destacaria 
relativamente ao Agentes 
Summit ‘20? 
Destacaria desde logo o papel 

que os mediadores têm de ter na 
construção do futuro; mas tam-
bém o esforço que se tem vindo a 
fazer nestes últimos três anos de 
passar de uma venda reativa para 
uma venda proativa. É nesse sen-
tido que temos vindo a investir, 
não só ao nível da formação e cer-
tificação dos mediadores como 
também em ferramentas de capa-
citação e outras que permitem pas-
sar do trabalho mais administrati-
vo para aquilo que é uma atitude 
proativa e de verdadeiro acompa-
nhamento do dia a dia dos nossos 
clientes, cada vez mais próximo. 

 
Mas passaram ainda outras 
ideias… 
Sim, a ideia de que a marca é 

muito importante; a Ageas Segu-
ros é uma companhia recente no 
mercado, é uma marca que ainda 
não tem quatro anos e temos feito 
um investimento forte e que é de-
terminante para a nossa rede de 

São um dos principais agentes da mudança no seio 
da Ageas Seguros. A importância dos Mediadores foi 
sublinhada pelo CEO da Ageas Seguros, José Gomes.

distribuidores, até porque se a 
companhia não for conhecida não 
estará na esfera de confiança dos 
consumidores e parceiros de negó-
cio. E temos investido fortemente 
nisso para ter um nível de notorie-
dade que, já hoje, atinge valores 
históricos de crescimento (2019 --
63%). Por isso continuaremos a 
fortalecer esse investimento para 
conseguir ter os indicadores ainda 
mais altos do que temos atualmen-
te, e para sermos a empresa prefe-
rida. 

 
Como se consegue manter este 
nível de notoriedade? 
Passa pela continuação do pro-

cesso de mudança que temos esta-
do a fazer ao longo dos últimos 
tempos com acento tónico nas 
áreas da tecnologia e dos proces-
sos, na forma como lançamos no-
vos produtos, e sobretudo na for-
ma como comunicamos e nos po-
sicionamos no mercado. 

Há outro aspeto igualmente 
importante e que é termos um gru-
po cada vez mais forte e diversifi-
cado, com um portfólio de seguros 
(desde aquilo que são os produtos 
não vida, aos vida e à saúde) e ser-
viços cada vez mais abrangente. 

 
A aposta numa rede de mediado-
res abrangente é importante para 
a Ageas Seguros? 
É, claramente. Nós temos re-

des de mediadores exclusivos e 
multimarca, e a aposta que esta-
mos a fazer passa pelo crescimen-
to ao nível das redes de uma for-
ma geral. Esta opção é fundamen-

tal para podermos estar onde es-
tão as pessoas, onde estão as em-
presas e onde podemos fazer a di-
ferença.  

 
Que marcos destaca neste último 
ano? 
No Grupo Ageas, começaria 

pela oferta que foi feita relativa-
mente à solução de oncologia da 

Médis e que de facto é uma cam-
panha fortíssima com soluções dis-
ruptivas e que não existiam no 
mercado.  

Particularizando na Ageas Se-
guros, destaco o Fórum PME Glo-
bal – ciclo de conferências para 
empresários a nível regional -, que 
para nós é uma iniciativa muito in-
teressante, até porque temos uma 
aposta forte no segmento das mé-
dias e pequenas empresas e daí a 
sensibilização das empresas e dos 
gestores ao nível do risco, que por 
vezes é descurado. Também a evo-
lução da forma de comunicação 
da marca, cada vez mais robusta e 
arrojada, que chega de uma forma 
diferenciadora através dos diver-
sos meios de comunicação, bem 
como a renovação das lojas dos 
mediadores, com um conceito pre-
mium despido de barreiras e ruído 
visual. Entre tantos outros exem-
plos.  

Estamos muito satisfeitos com 
os resultados e com o reconheci-
mento das pessoas em geral, em 
particular dos nossos parceiros, 
pelo caminho que estamos a per-

correr, com uma equipa dinâmica 
e forte. 

 
Quais me diria serem as duas ou 
três tendências para este ano 
que o Grupo Ageas Portugal vai 
abraçar? 
A continuidade em matéria de 

soluções diferenciadas no que diz 
respeito ao ramo vida para o seg-
mento sénior e à recente parceria 
com a José de Mello Residências 
e Serviços, a continuidade de so-
luções disruptivas na área da saú-
de – nomeadamente através da 
consulta de consumos e pedidos 
de reembolso de despesas através 
da app Médis–, e a aposta conti-
nuada no segmento das PME. 
Ainda iniciativas que visem a pre-
venção, pois o posicionamento da 
Ageas Seguros é atuar antes que 
os acidentes aconteçam, para além 
de estar presentes nos momentos 
em que efetivamente acontecem. 
E, desenvolver sistemas, platafor-
mas e empresas se assim se justifi-
car, para responder e até anteci-
par, as necessidades dos nossos 
clientes.

“Toda a estratégia do Grupo 
Ageas Portugal passa 
exatamente por uma aposta 
que vai além daquilo que  
é a atividade de seguros […]. 
 
JOSÉ GOMES, CEO do ramo Não Vida  
da Ageas Seguros

Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal
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Com uma estratégia comercial bem 
definida “e que tem tudo a ver com 
o comprometimento da marca e o 
poder da comunicação”, Gustavo 
Barreto, Diretor Geral de Distribui-
ção e Marketing da Ageas Seguros, 
explicou ao Jornal de Negócios os 
caminhos a seguir para atingir esta 
meta. Desde logo, começando pela 
razão de ser do Agentes Summit 
‘20, por via do qual “quisemos pas-
sar uma mensagem clara daquilo 
que é a presença da nossa marca em 
Portugal e o nosso compromisso 
com o país; um compromisso mui-
to forte e muito sério”. 

Diz Gustavo Barreto que a 
Ageas Seguros procura estar “cada 
vez mais próxima dos seus clientes, 
fomentando um envolvimento cada 
vez maior, bem visível no conjunto 
de iniciativas promovidas”.  

 
Acento tónico  
nos Mediadores  
Mas, sendo a Ageas Seguros 

“uma empresa de mediadores” e 
que procura ser “a preferida” dos 
que com ela trabalham, “o evento 
é um fator essencial porque permi-
te estar mais perto, ouvir e imple-
mentar muito daquilo que são as 
sugestões que os mediadores fa-
zem”.  

De norte a sul do país e também 
nas regiões autónomas, a Ageas Se-
guros conta uma presença forte e 
com pendor claramente regional 
“em contraciclo com o mercado”, 
já que “quando outros setores es-
tão a sair das zonas mais regionais, 
nós estamos a apostar nessa com-
ponente e fazemos isso porque acre-
ditamos que é esse fator humano, 
conjugado com a tecnologia, que 
vai fazer a diferença”, defende Gus-
tavo Barreto.  

 
Filomena Cautela  
e Nuno Távora ajudam 
a dinamizar imagem  
da marca 
No mesmo sentido, Alexandra 

Catalão, Diretora de Marketing da 
Ageas Seguros, explicou que “a co-

Agentes Summit 2020

municação da marca, que recente-
mente conta com a apresentadora 
e atriz Filomena Cautela, em repre-
sentação dos mundos dos nossos 
clientes, e com Nuno Távora no 
centro da ação, a representar o 
acompanhamento diário do Me-
diador, demonstra que somos dife-
renciadores”. Acredita esta respon-
sável que a Ageas Seguros “não é 
uma marca cinzenta, sendo a for-
ma como a comunicamos e as pes-
soas que trazemos para comunicar 
tornam-na bastante arrojada”.  

O investimento “em campa-
nhas online e offline, com iniciati-
vas disruptivas e que o setor segu-
rador não faz” são disto um bom 
exemplo, defende Alexandra Cata-
lão. Por exemplo, o lançamento de 
campanhas que imprimem dinâmi-
cas como ofertas de bicicletas, tro-
tinetes, experiências, valores perce-
bidos interessantes quando conju-
gada a compra de diferentes segu-
ros, ou ainda o apoio que presta-
mos a atividades desportivas com 
valores associados e importantes 

para a formação dos jovens, pré-
mios de reconhecimento exclusivo 
para aqueles que contribuem com 
exemplo de melhor prestação de 
fair-play ou empatia. São formas di-
ferenciadoras que a marca Ageas 
Seguros tem apostado para apoiar 
a cultura desportiva e a educação, 
para além do apoio à cultura.   

  
Rumo a novas conquistas 
Os objetivos para 2020 são, por 

isso, claros: “Crescer acima do mer-
cado, consolidar o crescimento com 
rentabilidade e trabalhar com os 
melhores profissionais do merca-
do.” Gustavo Barreto lembra exis-
tirem, hoje em dia, “muitos Media-
dores a quererem trabalhar” com a 
Ageas Seguros, “mas torna-se ne-
cessária uma análise muito profis-
sional e muito rigorosa neste cam-
po” para garantir não só a proxi-
midade como a confiança que os 
consumidores e parceiros deposi-
tam na seguradora, “mas também 
a indispensável qualidade na ofer-
ta de serviços”.

O mercado dos seguros tem vindo 
a mudar nos últimos anos, confor-
me fez questão de sublinhar José 
Galamba de Oliveira. O presidente 
da Associação Portuguesa de Segu-
radores (APS) marcou presença no 
Agentes Summit ‘20, promovido 
pela Ageas Seguros e explicou que 
“em termos de mercado, o último 
ano foi interessante, mas com uma 
realidade distinta nos ramos Vida e 
Não Vida”. E isto é algo novo já 
que, em anos anteriores, “todos os 
ramos estavam a crescer, tendência 
que se inverteu em 2019”. Em Por-
tugal, verificou-se “uma quebra da 
produção nova no ramo Vida e 
muito devido à queda da venda de 
PPR no segundo semestre”, refere 
José Galamba de Oliveira.  

Já no ramo Não Vida, “foi um 
bom ano em Portugal”, que tem 
“acima de tudo a ver com o bom 
andamento da economia portugue-
sa”. Neste campo, um dos desta-
ques maiores “vai para os seguros 
de saúde que registaram um au-
mento ligeiro” embora “o seguro 
automóvel ainda lidere as vendas”.  

José Galamba de Oliveira con-
sidera que, numa sociedade desen-
volvida, “os seguros devem ser en-
tendidos como um importante in-
vestimento e, entre os desafios e as 
perspetivas para este ano, falou “nas 
alterações climáticas, na necessida-
de de educação financeira, no apro-
veitamento das novas tecnologias 
para otimização de processos e na 
implementação do IFRS 17”.

Consistência e comprometimento 
ao longo de 2020

A garantia de se tornar a empresa preferida dos Mediadores de seguros norteia  
a estratégia da Ageas Seguros, que procura estar cada vez mais próxima das 
pessoas e parceiros.

Um mercado em mudança

Com o intuito de inspirar o dia 
a dia dos seus mediadores e a for-
ma de trabalharem diariamente 
com total orientação cliente, o 
Agentes Summit ’20 contou com 
a participação de Manuel Lopes 
da Costa, Professor na ISCTE Bu-
siness School e Country Mana-
ging Partner da BearingPoint, e de 
Tiago Forjaz, da SingularityU Por-
tugal Leadership Expert and 
Founder and Chief Dream Officer 
MighT, que ali partilharam as suas 
experiências e inspirações. 

Manuel Lopes da Costa acre-
dita que o país (e o mundo) passa 
agora por “uma quarta revolução 
digital” que não pode ser descura-

da pelos empreendedores. Veja-se 
o exemplo de Portugal, que conta 
“mais de 15 milhões de telemó-
veis” para uma população total de 
10 milhões.  

Por seu lado, Tiago Forjaz 
acredita que o futuro “depende 
apenas de nós” e partilhou que o 
trabalho no futuro será “mais tec-
nológico e mais colaborativo, mas 
nem por isso com menos interven-
ção humana”. Nesse sentido, este 
responsável defendeu a necessida-
de de “colaborar cada vez mais, 
trabalhar em equipas e somar 
pontos de vista em vez de os divi-
dir” até porque “a verdadeira di-
versidade é cognitiva”. 

Palavras que inspiram

José Galamba  
de Oliveira, 

presidente da APS

Gustavo Barreto, Diretor Geral de Distribuição e Marketing da Ageas 
Seguros e Alexandra Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros

Tiago Forjaz, da SingularityU Portugal Leadership Expert  
and Founder and Chief Dream Officer MighT


