
 Quais as principais conquis-
tas da marca no último ano?
A Ageas Seguros cresceu cerca 
do dobro do mercado, tornou-
-se relevante na vida dos Parcei-
ros e Clientes e posicionou-se 
no topo das seguradoras nacio-
nais. E é com enorme orgulho 
que podemos dizer que este é 
um caminho muito sustentado, 
pois vimos crescendo acima do 
mercado em todos os canais e 
todas as linhas de negócio. 
Em termos de marca, no ano 
passado a Ageas Seguros atin-
giu um nível de 71% de noto-
riedade e foi em 2021 pela se-
gunda vez consecutiva eleita 
como marca de Excelência 
pela Superbrands.
Por outro lado, o estabelecimen-
to de relações de proximida-
de junto das principais ordens 
profissionais, com a oferta de 
produtos e serviços diferencia-
dos para os seus membros, as-
sociados e familiares, também 
contribuiu para este reconhe-
cimento, reforçado já este ano 
com o lançamento dos Fóruns 
Ordens Profissionais juntando 
na primeira edição as Ordens 
dos Economistas, Engenheiros 
e Arquitetos.

Relativamente às PME, que 
iniciativas foram implemen-
tadas?
Em 2018, resultado da parceria 
com a Ordem dos Economis-
tas, criámos a iniciativa Fórum 
PME Global, com um conjunto 
de parceiros a nível nacional 

e regional. Um ciclo de confe-
rências com o objetivo de dis-
cutir e debater assuntos rela-
cionados com a realidade das 
PME e os riscos associados às 
mesmas. Em 2020 adaptámos 
estas conferências para um 
formato online, com a trans-
missão através de streaming, 
no nosso site. A 1ª conferência 
deste ano teve lugar em San-
tarém e as próximas serão em 
Aveiro, Albufeira e a última em 
Chaves.
Pensando nas dificuldades 
sentidas pelas PME na gestão 
do Risco, a marca disponibi-
liza o PAR (Prevenção e Aná-
lise de Risco), um serviço de 
consultoria e aconselhamen-
to gratuito aos Clientes PME, 
que possibilita a prevenção de 
acidentes e reduz os impac-
tos financeiros que um sinis-
tro origina. 

Em 2020 foi criado o Prémio 
Inovação em Prevenção, para 
reconhecer e incentivar as me-
lhores práticas empresariais na-
cionais na área da Prevenção. 
No passado mês de abril, dis-
tinguiu os melhores projetos 
nas categorias “Pessoas”, “Am-
biente” e “Património” e ainda o 
melhor projeto a nível nacional 
atribuído às Balanças Marques. 
Lançaremos muito em breve a 
edição deste Prémio para 2021.

Qual a sua visão sobre a evo-
lução do setor?
Identifico duas tendências. Se-
gundo as conclusões do World 
Insurance Report de 2021, crê-se 
que caminhamos para um mo-
delo híbrido phygital, isto é, ba-
seado numa rede de distribuição 
de serviços física e digital. Por 
isso, é necessário incrementar 
ainda mais o investimento em 

tecnologias emergentes, para 
ampliar a capacidade de anga-
riação e de retenção de Clientes. 
Um posicionamento que espe-
cialmente no canal intermedia-
do tem de ser sempre suportado 
num modelo de aconselhamen-
to, que é seu verdadeiro propó-
sito e desta forma humanizar o 
digital.
Por outro lado, cada vez mais 
as Seguradoras têm de ter mais 
relevância para os seus Clientes. 
Na Ageas Seguros a nossa visão 
é proporcionar uma experiên-
cia relevante e emocional aos 
nossos Clientes, facilitando a 
sua vida para além do âmbito 
dos seguros em si. Por isso, o 
Grupo criou: a Go Far, um servi-
ço que permite uma experiên-
cia integrada com as Farmácias 
Portuguesas; a Kleya, um con-
cierge para todas as necessida-
des que um Cliente estrangeiro 
tem quando chega a Portugal; o 
Mundo Ageas, um marketplace 
que reúne Clientes e fornecedo-
res numa só plataforma; a Clí-
nica Médis, que democratizou 
o acesso à saúde oral a todos 
os portugueses, mesmo os não 
clientes, com espaços de norte 
a sul do país e a Ageas Repara, 
um serviço de deteção e diag-
nóstico de fugas e humidades, 
através de métodos não destru-
tivos. Serviços diferenciadores 
que permitem aos nossos Me-
diadores e à marca Ageas Segu-
ros estarem cada vez mais pró-
ximos dos Clientes, em todos os 
momentos da sua vida.

“A AGEAS SEGUROS CRESCEU  
E POSICIONOU-SE NO TOPO  
DAS SEGURADORAS NACIONAIS”
No 5.º aniversário da Ageas Seguros, Gustavo Barreto, Diretor Geral de Marketing e Distribuição da marca do Grupo 
Ageas Portugal  faz um balanço das últimas conquistas e revela a sua perspetiva sobre a evolução do setor.

CONTEÚDO  
PATROCINADO


