
Consultores  
de gestão de risco

A seguradora pretende ajudar as empresas a reduzir  
os riscos. A aposta passa por prestar um serviço  
de consultadoria que demonstre aos empresários  
e decisores que por cada euro investido em prevenção  
o retorno é de 2,2 euros, de acordo com um estudo da 
Agência Europeia para Saúde e Segurança no Trabalho. 
Para responder a esta necessidade a Ageas Seguros 
desenvolveu o serviço de Prevenção e Analise de Risco, 
dando às PME uma importante ferramenta para reduzir  
a exposição ao risco.

Ageas Seguros

O Negócios em Rede é uma plataforma de comunicação das empresas e marcas que acreditam na  
força e no valor do Negócios. Faz parte integrante do Jornal de Negócios nº 4384, de 3 de dezembro 
de 2020, e não pode ser vendido separadamente.
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A seguradora ajustou a sua oferta de produtos e de 
serviços para ajudar as PME neste conturbado período 
originado pelos efeitos da pandemia de covid-19.

Melhorar  
a proteção 
das PME

Ageas Seguros

Ninguém estava preparado para 
uma crise de saúde pública à escala 
mundial. O setor segurador foi um 
dos que precisou de uma adaptação 
mais rápida, porque a sua missão é 
proteger os Clientes. No Grupo 
Ageas Portugal e na Ageas Seguros, 
houve desde o primeiro momento a 
capacidade de se adaptar e de alar-
gar os seus seguros e serviços.  

Acima de tudo, tiveram como 
objetivo promover o conhecimento 
responsável daquilo que os Clientes 
podiam esperar da seguradora a ní-
vel de produtos e serviços. Nesse 
sentido adaptaram os diversos se-
guros da Ageas Seguros, com medi-
das como a proteção de vida dos 
profissionais de saúde em caso de 
infeção com covid-19 no âmbito 
profissional.  

José Gomes, CEO da Ageas Se-
guros, fala dos efeitos da pandemia 
nas PME e aborda algumas inicia-
tivas que a seguradora encontrou 
para responder da melhor forma às 
necessidades de proteção originadas 
por esta crise de saúde pública com 
implicações diretas na economia. 

 
O país está a viver uma realidade 
de múltiplos riscos relacionados 
com a pandemia de covid-19. 
Quais são os principais riscos para 
as PME? 
Por diversos motivos, as peque-

nas e médias empresas serão as mais 

N
afetadas pela crise económica e fi-
nanceira. Os dados são de um estu-
do realizado pela McKinsey e reve-
lam que a crise, causada pela pan-
demia da covid-19, pode vir a arras-
tar mais de metade das PME da Eu-
ropa para uma situação de falência 
no próximo ano. Isto é especialmen-
te verdade nos países com medidas 
de confinamento mais restritivas, e 
onde a quebra de receitas foi, fruto 
disso, muito grande. 

 
De que forma se deve preparar 
uma PME para gerir um aconteci-
mento negativo? 
O primeiro passo é sensibilizar 

os gestores e os empresários para a 
importância da identificação dos 
riscos, consequências, e de como mi-
tigá-los, bem como fazer uma aná-
lise de custos e benefícios. Passando 
esta fase, um plano e uma estratégia 
bem definidos são uma preparação 
crucial e otimizam o tempo de rea-
ção a qualquer evento. Obviamen-
te, ter o apoio de uma equipa espe-
cializada em gestão de riscos e em 
prevenção facilita muito o trabalho 
de empresários e gestores. 

 
Que desafios colocou a pandemia 
à Ageas Seguros? 
A Ageas Seguros mostrou-se 

desde o início muito atenta à evolu-
ção do atual contexto e adaptou os 
seguros e os serviços às necessida-
des atuais dos Clientes, para que 
continuem a estar protegidos. 
Numa altura em que a maioria dos 
espaços de atendimento teve de fe-
char, ficámos ainda mais próximos, 
mesmo estando distantes fisicamen-
te, através dos diversos serviços e ca-
nais digitais online. 

Em termos de oferta de produ-

tos, antecipámos muitas ofertas, de 
modo a fornecer a melhor, e a mais 
adequada, proteção a todos os 
Clientes. No que respeita aos even-
tos que tínhamos planeado, tal 
como todas as empresas, tivemos de 
os reformular. Procurámos manter 
a proximidade dos nossos Colabo-
radores através de uma série de we-
binares sobre o setor segurador e a 
economia, de comunicações, de 
campanhas e até de eventos (adap-
tados e seguros) de forma a inspirar, 
envolver e aproximar. 

 
Que medidas foram tomadas pela 
Ageas Seguros para ajudar as 
PME? 
Especificamente para as PME, 

na Ageas Seguros fizemos, desde o 
primeiro momento, uma série de 
adaptações ao nosso portefólio. 
Destaco que, face aos grandes desa-
fios que as empresas viveram com a 

paragem da economia e com a difi-
culdade em escoar os seus stocks, 
aumentámos o capital seguro em 
20% para efeitos de proteção dos 
stocks, de forma automática e sem 
necessidade de pedido por parte dos 
Clientes.  

 
Que serviços foram ajustados à 
realidade dos segmentos empre-
sariais? 
Foram diversos os seguros e os 

serviços adaptados na Ageas Segu-
ros. Privilegiámos os meios à distân-
cia no atendimento, nas comunica-
ções, na documentação e serviços 
digitais. Criámos uma página no site 
em que atualizámos, e ainda atuali-
zamos, toda a informação sobre as 
adaptações constantes e necessárias.  

 
O mesmo aconteceu com os pro-
dutos? 
Em relação aos produtos, desta-

co que desde o primeiro minuto in-
cluímos automaticamente o traba-
lho remoto nos Acidentes de Traba-
lho. E ainda, neste âmbito, a prote-
ção automática e sem alteração de 
preço do seguro dos colaboradores 
dos restaurantes que passaram a en-
tregar refeições em casa. A maior 
proteção dos stocks conforme refe-
rido anteriormente. Nos Acidentes 
Pessoais Escolar, as pessoas seguras 
(alunos/as) passaram a ter aulas em 
casa, pelo que adaptámos a prote-
ção para o novo local. Entre muitas 
outras adaptações.  

 
Que resultados práticos tiveram 
essas medidas para os clientes 
empresariais? 
A proteção adequada desde o 

primeiro momento. Mais do que re-
sultados, foi o apoio sentido pelos 

Clientes na altura em que mais pre-
cisaram e precisam. 

 
Estas medidas da Ageas Seguros 
vão estar em vigor até quando? 
As medidas vão sendo ajustadas 

conforme a evolução do contexto. 
A Ageas Seguros vai prolongando, 
substituindo ou até criando novas 
medidas, mediante as necessidades. 

 
Quais os motivos pelos quais quer 
posicionar a Ageas Seguros como 
consultores de gestão do risco? 
Mais do que agirmos em caso 

de sinistro, o nosso propósito é agir 
antes que os acidentes e os sinistros 
aconteçam. Ao criarmos este ecos-
sistema de prevenção, apoiamos a 
eficiência da gestão das empresas e 
contribuímos para um maior retor-
no da economia. Trata-se mesmo de 
um ecossistema em cadeia.  

A sinistralidade não é positiva 
para as seguradoras, e muito menos 
para os nossos Clientes, famílias e 
património. Se temos esse conheci-
mento – o de saber como evitar al-
guns acidentes –, porque não pô-lo 
ao serviço dos nossos Clientes? Ana-
lisar, identificar e implementar me-
lhorias ajuda a reduzir a sinistrali-
dade, e consequentemente a reduzir 
custos diretos e indiretos, que pas-
sam por fatores-chave como a pro-
dutividade, a motivação, entre tan-
tos outros. 

Ajudar os nossos Clientes a ge-
rir o risco e a proteção é uma mis-
são e um propósito, com retorno 
significativo para os mesmos. Se a 
nossa assinatura de marca é “Um 
mundo para proteger o seu negó-
cio”, então temos de proteger 
através da consultoria de gestão 
de risco.

“Mais do que agirmos em caso 
de sinistro, o nosso propósito 
é agir antes que os acidentes 
e os sinistros aconteçam.  
Ao criarmos este ecossistema  
de prevenção, apoiamos  
a eficiência da gestão  
das empresas e contribuímos  
para um maior retorno  
da economia. 
 
JOSÉ GOMES 
CEO da Ageas Seguros

Serviço gratuito 
para prevenir  
e analisar o risco

Vivemos tempos difíceis. Enfren-
tamos uma realidade sem prece-
dentes na história recente da hu-
manidade, com uma ameaça que 
impacta a saúde e a economia 
mundial devido à pandemia de co-
vid-19.  

Todas as condicionantes e as 
medidas de segurança e prevenção 
promovidas pela Direção-Geral 
da Saúde serviram para os portu-
gueses interiorizarem a existência 
de medidas que mitigam o risco de 
contágio com a covid-19. O dis-
tanciamento social, a etiqueta res-
piratória, o uso de máscara em lu-
gares fechados ou quando não 
existe a possibilidade de distancia-
mento ao ar livre, a lavagem das 
mãos de forma frequente ao lon-
go do dia, são mensagens de pre-
venção que a maioria das pessoas 
entendeu e adotou. São medidas 
preventivas que proporcionam 
mais segurança e minimizam o ris-
co. Há muitos portugueses que 
complementam essa prevenção 
com a proteção de um seguro. “É 
normal que as pessoas estejam 
mais sensibilizadas para as ques-
tões da proteção, seja através do 
do seguro de saúde, de vida e até 
do património”, diz Gustavo Bar-
reto, diretor-geral de Distribuição 
e Marketing da Ageas Seguros.  

O seguro deu acesso a um con-
junto de serviços adicionais, como 

Em Portugal, a necessidade de prevenção e controlo 
de riscos nunca foi tão real. A Ageas Seguros 
desenvolveu o Prevenção e Análise de Risco para 
ajudar os seus Clientes empresariais a identificar 
esses pontos.

o médico online ou o serviço de 
entrega de medicamentos em casa, 
o que permitiu que muitas pessoas 
permanecessem em segurança.  

Partindo deste exemplo, que 
está bem disseminado na socieda-
de portuguesa, é possível transpor 
a importância da prevenção para 
a realidade das empresas, especial-
mente para as pequenas e médias 
empresas. “É um investimento de 
elevado retorno, em que parceiros 
de confiança, como a Ageas Segu-
ros, desempenham um papel fun-
damental na identificação dos ris-
cos a que as empresas podem es-
tar sujeitas, assim como na miti-
gação dos mesmos”, explica Gus-
tavo Barreto, acrescentando a 
“importância de as empresas es-
tarem sensíveis à visão integral 
dos vários domínios da gestão do 
risco”.  

 
Prevenção traz mais 
retorno do que um 
seguro 
A prevenção é uma boa apos-

ta. Segundo um estudo da Agên-
cia Europeia para a Saúde e Segu-
rança no Trabalho, cada euro in-
vestido em prevenção tem um re-
torno de 2,2 euros. O diretor-ge-
ral de Distribuição e Marketing da 
Ageas Seguros sublinha que a 
ideia é “ajudar as empresas a iden-
tificar pontos de risco e a aplicar 

medidas para que estes sejam mi-
nimizados ou colmatados.” 

Um empresário suporta qua-
tro vezes mais risco do que a se-
guradora. Existem custos indire-
tos de um acidente que não po-
dem ser transferidos, como por 
exemplo os que estão associados 
ao investimento na formação de 
um novo trabalhador ou o lucro 
que se deixou de gerar porque 
uma fábrica parou devido a um 
incêndio. Por esse motivo, a pre-
venção e a gestão de incidentes, 
que podem originar acidentes, não 
devem ser menosprezadas.  

“Por cada 300 incidentes, dez 
por cento vão dar origem a aci-
dentes, um dos quais grave”, refe-
re Gustavo Barreto. 

 
Serviço de Prevenção e 
Análise de Risco  
A resposta encontrada pela 

Ageas Seguros para dar resposta 
a esta necessidade foi a criação do 
serviço de Prevenção e Análise de 
Risco (PAR). 

“Surgiu da necessidade de 
prestarmos um melhor serviço aos 
nossos Clientes, e de criarmos 
uma cultura de comportamento 
seguro. Com o conhecimento téc-
nico adquirido ao longo de déca-
das, sentimos que era o momento 
de nos diferenciarmos precisa-
mente pela prestação de um servi-

ço que contribuísse para a melho-
ria contínua da prestação de ser-
viços dos próprios Clientes, e para 
a redução dos acidentes.” 

Os principais riscos identifica-
dos pelas análises realizadas no 
PAR estão relacionados com o pa-
trimónio e as pessoas. Alguns 
exemplos dados pela Ageas Segu-
ros são a perda de recursos físicos; 
a perda financeira por interrupção 
do negócio; danos ao ambiente; 
danos a terceiros; pensões de in-
validez; despesas médicas; aciden-
tes com danos corporais; aciden-
tes com danos materiais; aciden-
tes com lesões incapacitantes ou 
leves; entre outros. 

 
Clientes empresariais 
com serviço PAR 
gratuito  
O serviço de Prevenção e Aná-

lise de Risco consiste na análise e 
identificação de medidas de pre-
venção e recomendações para re-
duzir os riscos inerentes à ativida-
de das empresas. Os Mediadores 
da Ageas Seguros podem ajudar 
as empresas a construir soluções 
de proteção e de prevenção e aná-
lise de risco. Este é um serviço com 
vantagens mútuas. É personaliza-
do e gratuito para as empresas se-
guradas pela Ageas Seguros, a 
maioria das quais pequenas e mé-
dias empresas.

1.000 
Clientes Ageas Seguros  
em Portugal já 
beneficiaram do Serviço 
PAR - Prevenção e Análise 
de Risco 
 
 3.000 
Relatórios com estudos  
de sinistralidade  
e recomendações foram 
preparados e enviados  
 
 +300  
Intervenções presenciais 
realizadas

Gustavo Barreto, diretor-geral  
de Distribuição e Marketing da Ageas Seguros
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O tema da prevenção não é novo 
para a Ageas Seguros. A segurado-
ra tem vindo a percorrer um cami-
nho que aposta na consultoria e na 
análise da prevenção de riscos. 
Agora, a empresa deu um passo em 
frente e decidiu reconhecer e incen-
tivar as boas práticas empresariais 
na área da prevenção, com especial 
destaque na forma como as empre-
sas, e os seus gestores, gerem riscos 
associados à sua atividade. 

Esta é a base que se encontra na 
origem do Prémio Inovação em 
Prevenção (PIP). A diretora de 
Marketing da Ageas Seguros, Ale-
xandra Catalão, explica que o PIP 
possui quatro grandes categorias, 
às quais as empresas podem con-
correr: um prémio nacional, geral; 
o melhor projeto de prevenção re-
lativo às pessoas; o melhor relati-
vo ao património; e o melhor rela-
tivo ao ambiente. 

O Prémio Inovação em Preven-
ção destina-se a empresas, e seus 
gestores, e pretende reconhecer as 
boas práticas empresariais na área 
da prevenção.   

Ageas Seguros

“O ano de 2020 serviu para de-
monstrar que há riscos em todo o 
lado, que nem sempre estão ao nos-
so alcance controlar. Isto acontece 
também na vida das empresas. O 
que este prémio se propõe fazer é 
dar a conhecer os planos e as estra-
tégias que as empresas implemen-
tam para protegerem os seus Cola-
boradores, património e ambiente 
envolvente”, explica Alexandra 
Catalão. 

 
Condições  
de elegibilidade 
A diretora de Marketing refere 

que já receberam um conjunto con-
siderável de candidaturas, conside-
rando que, “sendo o primeiro ano 
do Prémio Inovação em Prevenção, 
as candidaturas superaram todas 
as expectativas”.  

Mais do que o número de can-
didaturas, a Ageas Seguros espera 
receber o maior número de boas 
práticas, de forma a serem divulga-
das como exemplos para inspirar 
outras empresas a implementar 
projetos que ajudem à prevenção. 

Para participar nesta iniciativa 
é necessário que as empresas preen-
cham os seguintes requisitos: serem 
empresas do setor privado; ter um 
número de empregados igual ou 
superior a dez; ter um volume de 
negócios anual superior ou igual a 
cinco milhões de euros e inferior a 
cinquenta milhões de euros. 

O prazo de candidaturas foi 
prolongado até 31 de janeiro. “De-
vido ao contexto recebemos vários 
pedidos de empresas a solicitar este 
prolongamento, no sentido de po-
derem preparar melhor a partici-
pação”, conta Alexandra Catalão.  

A fase de análise dos projetos a 
concurso decorrerá entre fevereiro 
e março, e incluirá uma visita às 
empresas por parte das equipas do 
serviço PAR (Prevenção e Análise 
de Risco) da Ageas Seguros e tam-
bém do ISQ. Em abril, serão anun-
ciados os vencedores.  

As distinções serão entregues 
publicamente em evento a anunciar. 
Além do troféu, o vencedor terá di-
reito à oferta de uma análise/visita 
do serviço PAR e ao selo ISQ.

Premiar a inovação  
e as boas práticas  
em prevenção
Com esta iniciativa, a Ageas Seguros espera dar a conhecer boas práticas  
de prevenção desenvolvidas e implementadas por empresas, inspirando mais 
empresas portuguesas a realizar este género de projetos. As candidaturas  
ao Prémio Inovação em Prevenção estão abertas até 31 de janeiro.  
Mais informação em www.ageas.pt/premio-prevencao.

“O que este prémio se propõe 
fazer é dar a conhecer  
os planos e as estratégias 
que as empresas 
implementampara 
protegerem os seus 
Colaboradores, património  
e ambiente envolvente  
 
ALEXANDRA CATALÃO,  
Diretora de Marketing da Ageas Seguros

SABIA QUE?

1. Uma consequência dos 
acidentes com os seus 
colaboradores tem 
impactos também nas 
famílias? Causa 
sofrimento moral, familiar, 
preocupações, ansiedade, 
dificuldades financeiras, … 
  
2. Um acidente na 
empresa afeta o clima 
psicológico da 
organização? 
  
3. Um acidente na 
empresa afeta a imagem  
e a reputação, para além 
das perdas de produção? 
  
4. Um acidente  
na empresa tem 
consequências para  
o País? 
Para além da redução  
do potencial humano, 
aumenta o n.º de 
invalidez, tem custos 
sociais, … 
  
5. Um acidente com um 
Colaborador tem impactos 
ao nível do sofrimento 
físico e moral, para além 
da perda salarial e 
redução do potencial? 
  
6. Por cada euro investido 
em Prevenção, tem um 
retorno de 2,20€ 
(in estudo de Agência 
Europeia para a Segurança 
e Saúde no Trabalho)  
  
7. Bons níveis de 
Segurança e Saúde no 
trabalho contribuem para 
um melhor desempenho 
económico 
  
8. Bons níveis de 
Segurança e Saúde  
no Trabalho = sucesso  
e sustentabilidade  
dos negócios 
  
9. Nível SST deficitário  
= custos para a empresa 
  
10. Investimento em 
Prevenção contribui para  

a maior motivação  
e produtividade dos 
colaboradores 
  
11. Investimento  
em Prevenção contribui 
para uma maior 
responsabilidade social  
da sua empresa 
  
12. Investimento em 
Prevenção contribui para 
uma maior conquista  
e retenção de Clientes  
na sua empresa 
  
13. Investimento em 
Prevenção contribui para 
uma maior valor da sua 
marca e êxito nos 
negócios 
  
14. Investimento em 
Prevenção contribui para 
uma maior confiança dos 
seus investidores/ 
parceiros de negócio 
  
15. Investimento em 
Prevenção contribui para 
uma maior produtividade  
e desempenho 
  
16. Investimento em 
Prevenção contribui  
para a redução  
das indemnizações  
a suportar pela sua 
empresa 
  
17. Investimento  
em Prevenção contribui 
para a redução do 
absentismo na sua 
empresa  
  
18. Investimento em 
Prevenção contribui para  
a redução dos custos  
com seguros 
  
19. Investimento  
em Prevenção contribui 
para a redução dos custos 
com acidentes. 
 
20. Menos custos sociais 
com lesões e doenças  
= menor % do PIB gasto 
em cuidados de saúde.


