
“S abemos que à 
partida, um jo-
vem recém-li-
cenciado não 
pensa numa 

seguradora como o seu primeiro 
emprego, mas a verdade é que esta 
indústria tem vindo a modernizar-
-se, além de que é cada vez mais 
tecnológica, como consequência 
do próprio contexto em que vive-
mos”, refere John McCarry, dire-
tor executivo de talento na Liberty 
Europa. Por outro lado, “a trans-
formação digital, no setor segura-
dor, levou à necessidade de termos 
um leque de perfis cada vez mais 
diversos”. 

Como salienta Catarina Ten-
deiro, diretora de recursos huma-
nos do Grupo Ageas Portugal, há 
seguradoras com trajetos de ino-
vação contínua, com projetos de 
transformação digital, novos pro-
dutos e novos canais de venda, e 
apoios e colaborações com diver-
sas start-ups. O Grupo Ageas, por 
exemplo, “tem trabalhado em 
áreas de ponta, seja na inovação 
tecnológica, estratégia, gestão de 
produto, marketing, desenvolvi-
mento de start-ups, entre outras”.  

“A experiência do colabora-
dor” faz hoje parte da estratégia de 
algumas empresas para a atração 
de talento, salienta John McCarry. 
“As empresas estão conscientes de 
que proporcionar melhores am-

bientes de trabalho ajuda a atrair 
o melhor talento, o que, conse-
quentemente, facilita a relação da 
equipa com o cliente, podendo as-
sim oferecer-lhe, também a ele, a 
melhor experiência.”.  

 
O salário e as alternativas 
Catarina Tendeiro fala em ser “love 
brand enquanto empregador”. 
Com diz, “uma empresa não existe 
sem pessoas. O que faz a verdadei-
ra diferença é a paixão, a garra, o co-
nhecimento, o empenho, a resiliên-
cia, a capacidade de superação e de 
nos reinventarmos todos os dias, a 
coragem para arriscar e a capaci-
dade de empreender”. 

Novo é também o facto de o 
salário ter deixado de ser uma das 
causas apontadas para uma pes-
soa recomendar ou não a sua em-
presa, ou decidir ficar ou sair, mas 
aspetos como os relacionamen-
tos pessoais, os benefícios dispo-
níveis, as comemorações, as opor-
tunidades de reconhecimento ou 
o desenvolvimento são os que 
mais influenciam essa decisão, 
analisa John McCarry.  

Hoje as preferências dos cola-
boradores variam em função da 
idade, género e país. Mas há “três 
fatores fundamentais para todos: 
o salário, a flexibilidade e uma car-
reira com desafios, com novas ex-
periências, novos saberes e apren-
dizagem contínua. As outras prio-
ridades dependem do momento 
na vida profissional e pessoal e po-
dem ser fatores importantes para 
as empresas na sua estratégia de 
atração e retenção de talento”, 
contrapõe Raquel Ferreira, HR 
manager da i2S.  

Considera que a gestão deve 
ser criativa nas formas de com-
pensação, apostar em assessments 
para avaliar o presente e o poten-
cial futuro de cada colaborador, 
construir uma cultura de aprendi-
zagem estimulante e de partilha 
de conhecimento, promover a fle-
xibilidade que permite a concilia-
ção entre a vida familiar e profis-
sional e, de vital importância, ser 
mais explícito sobre o propósito 
(“why”) do empregador.  

Bem-estar e saudável 
John McCarry sublinha que no fi-
nal do ano passado mudaram as 
instalações para um novo edifício, 
“mais amplo e numa das áreas 
mais modernas de Lisboa, rodea-
do por algumas das empresas mais 
inovadoras e tecnológicas do país 
e todos os espaços estão equipa-
dos com tecnologia para video-
conferências e apresentações, 
para que todos os colaboradores 
estejam sempre ligados aos cole-
gas dos outros países”. 

Isto implica novas estratégias 
como promover ações e iniciativas 
para fortalecer os relacionamen-
tos entre colegas, dar às pessoas a 
oportunidade de escolher a sua 
formação com base nos seus inte-
resses individuais, promover ações 
de voluntariado, organizar ações 
para promover hábitos saudáveis, 
como oferecer peças de fruta no es-
critório ou oferecer aulas de pila-
tes, a semana de Wellness Week, 
com workshops de nutrição, mar-
mitas saudáveis e cuidados com o 
corpo, sessões de mindfullness e 
de gestão emocional.  

Além disso, a Liberty lançou 
iniciativas como a deslocação de 
bicicleta para o trabalho, em que 
pagam 0,37 euros por cada quiló-
metro aos colaboradores e desa-
fiam os colaboradores a darem 
1.000 passos por dia, com prémio 

incluído, entre outras iniciativas. 
Por sua vez, a Ageas tem o progra-
ma “Ageas Saudável”, que promo-
ve a saúde e o bem-estar dos cola-
boradores, e que foi recentemen-
te distinguido com o prémio de 
Responsabilidade Social Interna 
pela Associação Portuguesa de Co-
municação de Empresa – APCE. 

 
As duas faces 
José Gonçalves, diretor contabi-
lístico-financeiro e de recursos hu-
manos da Prévoir, destaca as duas 
faces de uma organização como a 
seguradora. Por um lado, existem 
as convenções laborais, que se re-
fletem em acordos de empresa ou 
acordos coletivos de trabalho, a 
que se junta uma extensa regula-
mentação aplicável ao setor, e que 
traça entidades de perfil bastante 
conservador e até um pouco rígi-
das, mas que têm benefícios não 
pecuniários, atrativos como planos 
de contribuição definida, seguros 
de saúde, seguros de vida e apoio 
escolar.  

A outra face, como mostra 
José Gonçalves, é que “estes aspe-
tos dão uma perspetiva de segu-
rança e longevidade a todos os ta-
lentosos colaboradores que já 
exercem funções na atividade bem 
como aos potenciais candidatos. 
A formação, a flexibilidade na ado-
ção e adaptação de novos instru-

Para atrair o talento de que necessitam, as seguradoras 
têm de integrar na sua estratégia as fórmulas que 
permitam a atração e a retenção de talento diversificado  
e multifacetado, sobretudo tecnológico. 

FILIPE S. FERNANDES 

A importância 
da experiência  
do colaborador 

NEGÓCIOS INICIATIVAS OS SEGUROS EM PORTUGAL

John McCarry, da Liberty, salienta a necessidade de ter um leque cada vez mais  

“

O que faz a verdadeira 
diferença é a paixão,  
o conhecimento,  
o empenho,  
a capacidade de  
nos reinventarmos 
todos os dias. 
CATARINA TENDEIRO 
Diretora de Recursos Humanos  
do Grupo Ageas Portugal 
 
 

Há três fatores 
fundamentais para 
todos: o salário, a 
flexibilidade e uma 
carreira com desafios. 
RAQUEL FERREIRA  
HR manager da i2S

“
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A globalização  
do mercado  
de talento 

“Há uma tendência de longo pra-
zo de globalização do ‘mercado 
de talento’”, considera Catarina 
Tendeiro, diretora de recursos 
humanos do Grupo Ageas Por-
tugal. Explica que esta globaliza-
ção foi alavancada pela maior 
mobilidade entre regiões e paí-
ses, e ainda pela evolução contí-
nua da tecnologia. “A situação 
atual de pandemia tem obrigado 
as empresas e as pessoas a refor-
çar as soluções tecnológicas para 
trabalhar à distância, o que po-
derá gerar mudanças permanen-
tes na forma de trabalhar e, tam-
bém, um novo impulso na globa-
lização do mercado de talento”, 
acrescenta Catarina Tendeiro.  

Na sua opinião há duas ten-
dências relevantes e vai ser na-
tural que as empresas sejam glo-
bais na pesquisa do melhor ta-
lento e que as equipas colabo-
rem à distância. “Esta situação 
gerará mais oportunidades para 
jovens talentos de qualidade, 
mas também mais concorrência 
entre empresas que competem 
globalmente pelo acesso ao me-
lhor talento. Também é expec-
tável que incremente, ainda 
mais, a diferença de rendimen-
tos e oportunidades entre pes-
soas com elevadas qualificações 

e outras, pelo que a educação 
continuará a ser um excelente 
investimento”, conclui Catarina 
Tendeiro. 

 
Tecnólogos e comerciais 
Nesta guerra pelo talento, “o 
maior desafio tem sido a atração 
de perfis tecnológicos e informá-
ticos, nos quais existe ainda uma 
escassez de recursos disponíveis 
em Portugal”, afirma Catarina 
Tendeiro, até pelos desafios tec-
nológicos que a revolução digi-
tal nos seguros supõe.  

Para John McCarry, diretor 
executivo de talento na Liberty 
Europa, são necessários tecnó-
logos e comerciais, porque o 
crescimento de um modelo se-
gurador eletrónico, digital e sim-
plificado “está a mudar, não ape-
nas a forma como o mercado co-
mercializa seguros, mas tam-
bém os hábitos de consumo e 
formas de interação”. 

 “A procura de recursos hu-
manos ligados às tecnologias 
continuará em alta.” José Gon-
çalves, diretor contabilístico-fi-
nanceiro e de recursos humanos 
da Prévoir, afirma que “o marke-
ting e as áreas comerciais tam-
bém manterão índices de recru-
tamento acima da média, sobre-

tudo daqueles que sejam mais 
especializados no marketing di-
gital e que tenham perfil de lide-
rança na gestão de redes comer-
ciais”. Recorda ainda os talentos 
atuariais, que as seguradoras não 
podem dispensar, em que have-
rá um aumento da procura “de-
vido às novas imposições técni-
cas que vão entrar em vigor, e ao 
tratamento do big data que já é 
uma realidade para as compa-
nhias de seguros”. 

 
As soft skills 
Sediada no Porto, a Prévoir de-
fronta-se com concorrência 
como a Farfetch e do technologi-
cal center do Natixis Bank, que 
aumentaram exponencialmente 
a procura de talentos ligados ao 
setor das tecnologias de informa-
ção, que já era elevada devido ao 
incremento de processos de tra-
balho e novas soluções digitais. 
“Tudo isto tem exigido mais aten-
ção e criatividade para os atrair e 
reter. O turnover destes especia-
listas é bastante mais elevado do 

que o observado noutras áreas”, 
explica José Gonçalves.   

Há uma necessidade de pes-
soas altamente qualificadas, com 
perfil e competências multidis-
ciplinares com visão de futuro, 
incluindo conhecimento tecno-
lógico, mas também, capacidade 
para entender a evolução das ne-
cessidades do mercado, e de pro-
mover relações de longo prazo 
com os nossos clientes e parcei-
ros, refere Catarina Tendeiro. 

Adianta ainda que as “neces-
sidades de constituir equipas de 
trabalho muito distintas, que po-
dem incluir engenheiros, progra-
madores informáticos, gestores, 
médicos, enfermeiros e advoga-
dos. Por isso, estamos a fomentar 
a partilha e o trabalho em equi-
pa”. Para Catarina Tendeiro, uma 
sólida base técnica é importante 
mas “as soft skills ganham uma 
importância cada vez mais rele-
vante no mundo atual em que vi-
vemos, caracterizado por ser vo-
látil, incerto (uncertainty), com-
plexo e ambíguo (VUCA)”. ��

   diverso de perfis de colaboradores.  

mentos de trabalho e os planos de 
incentivos são instrumentos que, 
com maior ou menor intensidade, 
têm vindo a ser adotados pelas 
companhias de seguros nas suas 
políticas de gestão de recursos hu-
manos”. 

Raquel Ferreira alerta ainda 
para a importância da experiência 
integrada dos colaboradores na 
empresa, desde o primeiro contac-
to até ao momento da desvincula-
ção, que “pode ter tanto (ou mais) 
impacto como a estratégia de ex-
periência do cliente. Se, a isto, 
aliarmos estratégias de wellness e 
wellbeing, certamente teremos co-
laboradores mais comprometidos, 
produtivos e a acrescentar valor 
nas organizações”, concluiu. ��

Nesta guerra pelo talento, o maior desafio é a 
atração de perfis tecnológicos e informáticos, 
nos quais existe ainda uma escassez de 
recursos disponíveis em Portugal.  

Catarina Tendeiro diz que a educação é um excelente investimento. 
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