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“Os segurados pretendem aceder 
à seguradora e aos seus serviços 
com a mesma facilidade como já 
o fazem noutras circunstâncias e 
com os protagonistas que estão no 
top do digital como a Amazon, o 
Google…. E isso é muito evidente 
com os millennials. Muito já se 
está a fazer nesse sentido, mas o 
caminho é longo e faltam ainda al-
gumas respostas concretas ao ní-
vel da personalização da oferta, 
simplicidade e fluidez dos proces-
sos”, constata Paulo Silva, diretor 
de desenvolvimento comercial da 
Prévoir-Vie. 

Esta pandemia veio acentuar a 
virtualização. Segundo Marcos Pe-
restrelo, Chief Technology Officer 
(CTO) da i2S, “a situação da co-
vid-19 tem vindo a acelerar o que 
já era uma tendência, tornando-o 
numa necessidade, fomentando a 
virtualização da oferta. Por exem-
plo, nos seguros de saúde, acelerou 
em muito a utilização de consultas 
por vídeo e de processos inteira-
mente digitais, sem touch”. 

Para Marcos Perestrelo, “os 
nativos digitais são hoje uma for-
ça de transformação, quer pela sua 
aptidão pelas tecnologias, quer 
pelo seu conforto em privilegiar a 
conveniência acima da presença 
física. Essa geração já tem com-
portamentos puramente digitais 
nas suas vidas privadas e estão à 
espera de poder fazer o mesmo, e 
com naturalidade, com os seguros 
ou então enquanto colaboradores, 
ou donos, de empresas”.  

 

Mudanças no portefólio 
Mas a crise pandémica também 
pode provocar algumas alterações 
no modo de consumo de seguros 
e no portefólio dos produtos dos 
segurados. “A covid-19 forçou-nos 
a conviver com uma situação nun-
ca antes vista, por isso é normal 
que as pessoas estejam mais sen-
sibilizadas para as questões de 
proteção, seja através do seguro de 
saúde ou de vida. Especialmente, 
e por tudo o que tem sido feito du-
rante este período, porque se aper-
ceberam que não é só um seguro, 
há uma série de mais-valias e ser-
viços adicionais que disponibili-
zamos, como o médico online ou 
o serviço de entrega de medica-
mentos em casa, que realmente 
permitiram que as pessoas perma-
necessem em segurança”, afirma 
Gustavo Barreto. 

Assinala ainda que “o aumen-
to das compras online vai aumen-
tar a necessidade de proteção de 

seguros contra os denominados 
riscos cibernéticos. O seguro mul-
tirriscos habitação, Casa Segura, 
já continha esta proteção ao nível 
dos packs de coberturas adicio-
nais, em que inclusive incluímos 
um pack dedicado ao tema “mini 
pack cyber risk”. 

João Lapa Pereira, consultor 
da i2S, diz que, nos anos mais re-
centes, têm surgido novos riscos 
como, por exemplo, os riscos am-
bientais (alterações climáticas), 
geopolíticos (terrorismo), pan-
démicos (zica, covid-19), tecno-
lógicos (cyber), entre outros. 
“Mais do que ameaças, os novos 
riscos devem ser vistos como 
oportunidades de negócio. Para 
as seguradoras, e neste caso tam-
bém para os reguladores, o maior 
desafio consiste em compreen-
der os novos riscos, de modo que 
seja possível proceder à sua ava-
liação, e em consequência, defi-
nir o âmbito de coberturas a ofe-

recer aos seus clientes”. 
 

O peso da tecnologia 
Para Gustavo Barreto, “os consu-
midores são cada vez mais exigen-
tes e as seguradoras têm sido mais 
rápidas na adaptação nas primei-
ras fases da relação (pré-venda e 
venda). Mas creio que será nas 
restantes fases de serviço (incluin-
do no momento crítico da nossa 
atividade: quando existe um sinis-
tro) em que existirá uma maior 
disrupção. E aí a tecnologia pode 
e já está a ajudar, tornando a expe-
riência do cliente muito mais con-
veniente e impactante”. 

Observa que há tecnologia 
como a geolocalização que permi-
te saber onde o cliente está quando 
precisa da seguradora, algoritmos 
de inteligência artificial que permi-
tem por exemplo efetuar triagem 
clínica, gerir um sinistro de forma 
completamente virtual. Mas tam-
bém já existe tecnologia que per-
mite, por exemplo, antecipar com 
um grau de probabilidade muito 
elevada um acidente. “O problema 
não está na existência da tecnolo-
gia, mas na capacidade e rapidez de 
adoção dessa tecnologia”, afirma.  

“Nos nossos dias, é impossível 
desagregar a construção de ofertas 
e produtos sem pensar em tecno-
logia. É o veículo para compreen-
dermos comportamentos e fazer 
o trabalho de segmentação para se 
conseguir entregar uma oferta, o 
produto certo no momento certo 
para aquele consumidor. Existe 
um claro shift de necessidades que 
esta pandemia nos força a acele-
rar”, salienta Jesús Núñez. Por isso 
a Liberty Mutual, de que a Liberty 
Seguros faz parte, tem o Solaria 
Labs, o centro de inovação, para 
analisar as tendências para o futu-
ro, desenvolver produtos e servi-
ços para ajudar a encontrar solu-
ções para as necessidades dos con-
sumidores e criar uma cultura 
mais experimental nas operações 
da Liberty em todo o mundo. ��

“Oc o n f i n a -
mento foi 
um acele-
rador para 
o aumento 

da aquisição de produtos e servi-
ços online pelos consumidores 
portugueses, nomeadamente 
através dos canais digitais. E o im-
pacto em termos de produtos a 
meu ver será diferenciado entre 
aqueles com mais necessidade de 
aconselhamento versus os produ-
tos mais indiferenciados”, refere 
Gustavo Barreto, diretor-geral de 
distribuição e marketing da Ageas 
Seguros. Na sua opinião, a media-
ção é um canal por excelência 
para a venda consultiva, mas tem 
de se adaptar a uma venda cada 
vez mais remota.  

 “O processo de digitalização 
do setor segurador não é uma op-
ção. É uma necessidade. Cada vez 
mais os clientes exigem produtos 
e serviços à sua medida com aces-
so em tempo real. Mas só uma 
presença digital forte garante a 
transferência de valor da segura-
dora para os seus clientes”, diz 
Marcos Perestrelo, Chief Techno-
logy Officer (CTO) da i2S. 

Adianta que, se a mediação for 
vista como uma extensão da segu-
radora na subscrição dos riscos e 
no pagamento de indemnizações, 
o sucesso depende da sua capaci-
dade de adaptação às novas práti-
cas, ferramentas e processos. Su-
blinha que o processo de digitali-
zação terá um impacto muito po-
sitivo, por exemplo, ao nível da co-
brança de prémios e gestão de si-
nistros, eliminando grande parte 

da carga burocrática com que os 
mediadores têm de se confrontar 
no dia a dia para gestão do seu ne-
gócio. 

A digitalização permite o uso 
de simuladores com propostas 
personalizadas para seguros de 
particulares como vida, automó-
vel e saúde, e o acesso fácil e ime-
diato a dados sobre a carteira dos 
clientes, documentação sobre os 

produtos, material de marketing 
promocional e formação.  

 
O peso da mediação 
“Isto significa que através da digi-
talização o mediador consegue 
não só melhorar o serviço a pres-
tar aos seus clientes, como tam-
bém ficar com mais tempo dispo-
nível para colocar o foco na com-
ponente de aconselhamento e 
prospeção. Trata-se no fundo de 
aliar a capacidade tecnológica à 
gestão personalizada dos clientes, 
transferindo para estes maior va-
lor acrescentado”, conclui Mar-
cos Perestrelo. 

Em 31 de dezembro de 2019 
existiam 16.763 mediadores regis-
tados na ASF e em termos de dis-
tribuição do mercado português, 
em 2018, os bancos dominam no 
ramo vida em que representam 
80% e os mediadores 16,6%, e nos 
ramos não vida a situação inver-
te-se com os mediadores com 

uma quota de 75,6%, enquanto a 
banca tem 16,4%. 

O mundo mudou também 
para a mediação e é fundamental 
capacitar as equipas com as neces-
sárias competências digitais e ana-
líticas. “O que acontecia num pe-
ríodo pré-pandemia, em muitas 
regiões do país, não havia necessi-
dade de a componente digital ser 
tão forte porque existia uma rela-
ção muito próxima. O distancia-
mento social obrigou os mediado-
res a procurarem novas formas de 
se conectarem com os seus clien-
tes”, refere Gustavo Barreto. 

Os mediadores tiveram de 
passar da montra digital para uma 
presença digital. Esta implica 
“uma presença realmente proati-
va e, para isto, a criação de conteú-
dos relevantes e adequados ao 
contexto é cada vez mais impor-
tante, mas sempre com a autenti-
cidade e a marca pessoal do me-
diador”, diz Gustavo Barreto.  

Apoio à digitalização 
Antes do surgimento da covid-19, 
a Ageas tinha desenvolvido micro-
sites para os mediadores com uma 
linguagem comum, para comuni-
car a uma só voz, com a devida per-
sonalização e uma cultura de pre-
sença em social media, coerente e 
apelativa. “Assumimos por isso o 
compromisso de pôr à disposição 
dos nossos parceiros de negócio 
ferramentas adequadas para uma 
presença coerente e diferenciado-
ra, e que lhes permitem hoje mais 
do que nunca fazer parte da trans-
formação digital”, resume Gusta-
vo Barreto. 

 “Os mediadores são peças-
-chave para a nossa empresa, por 
isso, nesta situação, mais do que 
nunca quisemos estar ao seu lado 
para os apoiar na continuidade 
da sua atividade com a normali-
dade possível e tomando medi-
das de segurança para não pôr em 
causa a sua saúde, bem como a 
dos clientes”, assinala Jesús 
Núñez, diretor executivo de ven-
das e distribuição da Liberty na 
Europa.  

Refere que “este contexto per-
mitiu-nos identificar onde pode-
mos ser úteis para os nossos me-
diadores, a fim de os ajudar a des-
envolver os seus negócios, pois 
conseguimos entender melhor os 
diferentes níveis de digitalização 
existentes entre a mediação e te-
mos ajudado aqueles que têm 
maiores dificuldades nessa área 
através de formações online e de 
diferentes ferramentas de comu-
nicação entre empresas e media-
dores e também de relaciona-
mento com clientes”. Além disso, 
esta ‘nova’ situação deu origem a 
“um plano para criar uma seg-
mentação digital dos nossos me-
diadores, para que possamos 
identificar as suas necessidades 
específicas e elaborar um plano 
ad hoc com cada um deles”.  

A mediação é um canal por excelência para a venda consultiva,  
mas tem de se adaptar a uma venda cada vez mais remota e a  
sua digitalização não é uma escolha, é uma necessidade. 

FILIPE S. FERNANDES 

Jesús Núñez salienta a importância dos mediadores no negócio dos seguros. 

Os mediadores são peças-
-chave para as seguradoras

NEGÓCIOS INICIATIVAS OS SEGUROS EM PORTUGAL

Publicidade

Os novos clientes  
e as novas tecnologias  
Os nativos digitais são hoje uma força de transformação,  
tanto pela sua aptidão pelas tecnologias como por privilegiarem  
a conveniência à presença física.

Gustavo Barreto diz que os consumidores estão cada vez mais exigentes. 

Papel preponderante 
Para este efeito têm utilizado 
a Liberty Academy, uma pla-
taforma virtual para media-
dores, tendo feito mais de 11 
mil horas de formação ofere-
cidas a quase 3 mil mediado-
res, com formações sobre 
competências em teletraba-
lho, comunicação remota, 
mudança de liderança, diver-
sidade e preconceito, para 
além de formação em dife-
rentes ferramentas-chave 
como a gestão e a cooperação 
remota de equipas.  

Segundo Paulo Silva, di-
retor de desenvolvimento da 
Prévoir-Vie, “para os media-
dores o digital será um com-
plemento que lhes permitirá 
estruturar e organizar as 
suas atividades de modo di-
ferente, com ganhos na efi-
ciência e na capacidade de 
reposta. Os segurados serão 
os principais beneficiários. 
Em toda a cadeia de valor o 
papel do mediador manter-
-se-á preponderante. As 
competências técnicas e as 
qualidades humanas conti-
nuarão a ser o fator diferen-
ciador da mediação de segu-
ros, na contratação e duran-
te a vida do seguro”. ��

O processo de 
digitalização do  
setor segurador  
não é uma opção.  
É uma necessidade. 
MARCOS PERESTRELO 
Chief Technology Officer da i2S 
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“Os segurados pretendem aceder 
à seguradora e aos seus serviços 
com a mesma facilidade como já 
o fazem noutras circunstâncias e 
com os protagonistas que estão no 
top do digital como a Amazon, o 
Google…. E isso é muito evidente 
com os millennials. Muito já se 
está a fazer nesse sentido, mas o 
caminho é longo e faltam ainda al-
gumas respostas concretas ao ní-
vel da personalização da oferta, 
simplicidade e fluidez dos proces-
sos”, constata Paulo Silva, diretor 
de desenvolvimento comercial da 
Prévoir-Vie. 

Esta pandemia veio acentuar a 
virtualização. Segundo Marcos Pe-
restrelo, Chief Technology Officer 
(CTO) da i2S, “a situação da co-
vid-19 tem vindo a acelerar o que 
já era uma tendência, tornando-o 
numa necessidade, fomentando a 
virtualização da oferta. Por exem-
plo, nos seguros de saúde, acelerou 
em muito a utilização de consultas 
por vídeo e de processos inteira-
mente digitais, sem touch”. 

Para Marcos Perestrelo, “os 
nativos digitais são hoje uma for-
ça de transformação, quer pela sua 
aptidão pelas tecnologias, quer 
pelo seu conforto em privilegiar a 
conveniência acima da presença 
física. Essa geração já tem com-
portamentos puramente digitais 
nas suas vidas privadas e estão à 
espera de poder fazer o mesmo, e 
com naturalidade, com os seguros 
ou então enquanto colaboradores, 
ou donos, de empresas”.  

 

Mudanças no portefólio 
Mas a crise pandémica também 
pode provocar algumas alterações 
no modo de consumo de seguros 
e no portefólio dos produtos dos 
segurados. “A covid-19 forçou-nos 
a conviver com uma situação nun-
ca antes vista, por isso é normal 
que as pessoas estejam mais sen-
sibilizadas para as questões de 
proteção, seja através do seguro de 
saúde ou de vida. Especialmente, 
e por tudo o que tem sido feito du-
rante este período, porque se aper-
ceberam que não é só um seguro, 
há uma série de mais-valias e ser-
viços adicionais que disponibili-
zamos, como o médico online ou 
o serviço de entrega de medica-
mentos em casa, que realmente 
permitiram que as pessoas perma-
necessem em segurança”, afirma 
Gustavo Barreto. 

Assinala ainda que “o aumen-
to das compras online vai aumen-
tar a necessidade de proteção de 

seguros contra os denominados 
riscos cibernéticos. O seguro mul-
tirriscos habitação, Casa Segura, 
já continha esta proteção ao nível 
dos packs de coberturas adicio-
nais, em que inclusive incluímos 
um pack dedicado ao tema “mini 
pack cyber risk”. 

João Lapa Pereira, consultor 
da i2S, diz que, nos anos mais re-
centes, têm surgido novos riscos 
como, por exemplo, os riscos am-
bientais (alterações climáticas), 
geopolíticos (terrorismo), pan-
démicos (zica, covid-19), tecno-
lógicos (cyber), entre outros. 
“Mais do que ameaças, os novos 
riscos devem ser vistos como 
oportunidades de negócio. Para 
as seguradoras, e neste caso tam-
bém para os reguladores, o maior 
desafio consiste em compreen-
der os novos riscos, de modo que 
seja possível proceder à sua ava-
liação, e em consequência, defi-
nir o âmbito de coberturas a ofe-

recer aos seus clientes”. 
 

O peso da tecnologia 
Para Gustavo Barreto, “os consu-
midores são cada vez mais exigen-
tes e as seguradoras têm sido mais 
rápidas na adaptação nas primei-
ras fases da relação (pré-venda e 
venda). Mas creio que será nas 
restantes fases de serviço (incluin-
do no momento crítico da nossa 
atividade: quando existe um sinis-
tro) em que existirá uma maior 
disrupção. E aí a tecnologia pode 
e já está a ajudar, tornando a expe-
riência do cliente muito mais con-
veniente e impactante”. 

Observa que há tecnologia 
como a geolocalização que permi-
te saber onde o cliente está quando 
precisa da seguradora, algoritmos 
de inteligência artificial que permi-
tem por exemplo efetuar triagem 
clínica, gerir um sinistro de forma 
completamente virtual. Mas tam-
bém já existe tecnologia que per-
mite, por exemplo, antecipar com 
um grau de probabilidade muito 
elevada um acidente. “O problema 
não está na existência da tecnolo-
gia, mas na capacidade e rapidez de 
adoção dessa tecnologia”, afirma.  

“Nos nossos dias, é impossível 
desagregar a construção de ofertas 
e produtos sem pensar em tecno-
logia. É o veículo para compreen-
dermos comportamentos e fazer 
o trabalho de segmentação para se 
conseguir entregar uma oferta, o 
produto certo no momento certo 
para aquele consumidor. Existe 
um claro shift de necessidades que 
esta pandemia nos força a acele-
rar”, salienta Jesús Núñez. Por isso 
a Liberty Mutual, de que a Liberty 
Seguros faz parte, tem o Solaria 
Labs, o centro de inovação, para 
analisar as tendências para o futu-
ro, desenvolver produtos e servi-
ços para ajudar a encontrar solu-
ções para as necessidades dos con-
sumidores e criar uma cultura 
mais experimental nas operações 
da Liberty em todo o mundo. ��

“Oc o n f i n a -
mento foi 
um acele-
rador para 
o aumento 

da aquisição de produtos e servi-
ços online pelos consumidores 
portugueses, nomeadamente 
através dos canais digitais. E o im-
pacto em termos de produtos a 
meu ver será diferenciado entre 
aqueles com mais necessidade de 
aconselhamento versus os produ-
tos mais indiferenciados”, refere 
Gustavo Barreto, diretor-geral de 
distribuição e marketing da Ageas 
Seguros. Na sua opinião, a media-
ção é um canal por excelência 
para a venda consultiva, mas tem 
de se adaptar a uma venda cada 
vez mais remota.  

 “O processo de digitalização 
do setor segurador não é uma op-
ção. É uma necessidade. Cada vez 
mais os clientes exigem produtos 
e serviços à sua medida com aces-
so em tempo real. Mas só uma 
presença digital forte garante a 
transferência de valor da segura-
dora para os seus clientes”, diz 
Marcos Perestrelo, Chief Techno-
logy Officer (CTO) da i2S. 

Adianta que, se a mediação for 
vista como uma extensão da segu-
radora na subscrição dos riscos e 
no pagamento de indemnizações, 
o sucesso depende da sua capaci-
dade de adaptação às novas práti-
cas, ferramentas e processos. Su-
blinha que o processo de digitali-
zação terá um impacto muito po-
sitivo, por exemplo, ao nível da co-
brança de prémios e gestão de si-
nistros, eliminando grande parte 

da carga burocrática com que os 
mediadores têm de se confrontar 
no dia a dia para gestão do seu ne-
gócio. 

A digitalização permite o uso 
de simuladores com propostas 
personalizadas para seguros de 
particulares como vida, automó-
vel e saúde, e o acesso fácil e ime-
diato a dados sobre a carteira dos 
clientes, documentação sobre os 

produtos, material de marketing 
promocional e formação.  

 
O peso da mediação 
“Isto significa que através da digi-
talização o mediador consegue 
não só melhorar o serviço a pres-
tar aos seus clientes, como tam-
bém ficar com mais tempo dispo-
nível para colocar o foco na com-
ponente de aconselhamento e 
prospeção. Trata-se no fundo de 
aliar a capacidade tecnológica à 
gestão personalizada dos clientes, 
transferindo para estes maior va-
lor acrescentado”, conclui Mar-
cos Perestrelo. 

Em 31 de dezembro de 2019 
existiam 16.763 mediadores regis-
tados na ASF e em termos de dis-
tribuição do mercado português, 
em 2018, os bancos dominam no 
ramo vida em que representam 
80% e os mediadores 16,6%, e nos 
ramos não vida a situação inver-
te-se com os mediadores com 

uma quota de 75,6%, enquanto a 
banca tem 16,4%. 

O mundo mudou também 
para a mediação e é fundamental 
capacitar as equipas com as neces-
sárias competências digitais e ana-
líticas. “O que acontecia num pe-
ríodo pré-pandemia, em muitas 
regiões do país, não havia necessi-
dade de a componente digital ser 
tão forte porque existia uma rela-
ção muito próxima. O distancia-
mento social obrigou os mediado-
res a procurarem novas formas de 
se conectarem com os seus clien-
tes”, refere Gustavo Barreto. 

Os mediadores tiveram de 
passar da montra digital para uma 
presença digital. Esta implica 
“uma presença realmente proati-
va e, para isto, a criação de conteú-
dos relevantes e adequados ao 
contexto é cada vez mais impor-
tante, mas sempre com a autenti-
cidade e a marca pessoal do me-
diador”, diz Gustavo Barreto.  

Apoio à digitalização 
Antes do surgimento da covid-19, 
a Ageas tinha desenvolvido micro-
sites para os mediadores com uma 
linguagem comum, para comuni-
car a uma só voz, com a devida per-
sonalização e uma cultura de pre-
sença em social media, coerente e 
apelativa. “Assumimos por isso o 
compromisso de pôr à disposição 
dos nossos parceiros de negócio 
ferramentas adequadas para uma 
presença coerente e diferenciado-
ra, e que lhes permitem hoje mais 
do que nunca fazer parte da trans-
formação digital”, resume Gusta-
vo Barreto. 

 “Os mediadores são peças-
-chave para a nossa empresa, por 
isso, nesta situação, mais do que 
nunca quisemos estar ao seu lado 
para os apoiar na continuidade 
da sua atividade com a normali-
dade possível e tomando medi-
das de segurança para não pôr em 
causa a sua saúde, bem como a 
dos clientes”, assinala Jesús 
Núñez, diretor executivo de ven-
das e distribuição da Liberty na 
Europa.  

Refere que “este contexto per-
mitiu-nos identificar onde pode-
mos ser úteis para os nossos me-
diadores, a fim de os ajudar a des-
envolver os seus negócios, pois 
conseguimos entender melhor os 
diferentes níveis de digitalização 
existentes entre a mediação e te-
mos ajudado aqueles que têm 
maiores dificuldades nessa área 
através de formações online e de 
diferentes ferramentas de comu-
nicação entre empresas e media-
dores e também de relaciona-
mento com clientes”. Além disso, 
esta ‘nova’ situação deu origem a 
“um plano para criar uma seg-
mentação digital dos nossos me-
diadores, para que possamos 
identificar as suas necessidades 
específicas e elaborar um plano 
ad hoc com cada um deles”.  

A mediação é um canal por excelência para a venda consultiva,  
mas tem de se adaptar a uma venda cada vez mais remota e a  
sua digitalização não é uma escolha, é uma necessidade. 

FILIPE S. FERNANDES 

Jesús Núñez salienta a importância dos mediadores no negócio dos seguros. 

Os mediadores são peças-
-chave para as seguradoras

NEGÓCIOS INICIATIVAS OS SEGUROS EM PORTUGAL

Publicidade

Os novos clientes  
e as novas tecnologias  
Os nativos digitais são hoje uma força de transformação,  
tanto pela sua aptidão pelas tecnologias como por privilegiarem  
a conveniência à presença física.

Gustavo Barreto diz que os consumidores estão cada vez mais exigentes. 

Papel preponderante 
Para este efeito têm utilizado 
a Liberty Academy, uma pla-
taforma virtual para media-
dores, tendo feito mais de 11 
mil horas de formação ofere-
cidas a quase 3 mil mediado-
res, com formações sobre 
competências em teletraba-
lho, comunicação remota, 
mudança de liderança, diver-
sidade e preconceito, para 
além de formação em dife-
rentes ferramentas-chave 
como a gestão e a cooperação 
remota de equipas.  

Segundo Paulo Silva, di-
retor de desenvolvimento da 
Prévoir-Vie, “para os media-
dores o digital será um com-
plemento que lhes permitirá 
estruturar e organizar as 
suas atividades de modo di-
ferente, com ganhos na efi-
ciência e na capacidade de 
reposta. Os segurados serão 
os principais beneficiários. 
Em toda a cadeia de valor o 
papel do mediador manter-
-se-á preponderante. As 
competências técnicas e as 
qualidades humanas conti-
nuarão a ser o fator diferen-
ciador da mediação de segu-
ros, na contratação e duran-
te a vida do seguro”. ��

O processo de 
digitalização do  
setor segurador  
não é uma opção.  
É uma necessidade. 
MARCOS PERESTRELO 
Chief Technology Officer da i2S 
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