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Alexandre Ramos diz que é 

hindamental as seguradoras 

estarem tocadas nos clientes. 

NEGOCIOS OS SEGUROS EM PORTUGAL 

Não é primeiro 
a inovar que ganha, 
mas o que o faz melhor 

As principais áreas das insurtechs são as relações com o cliente e algumas 
partes da cadeia de valor. As regtechs aplicam a tecnologia à regulamentação. 

Kike Carbajal 

FILIPE 5. FERNANDES 

"O 
s maiores desa- 
fios das insur- 
tech prendem- 
se com o facto 

de obrigarem as seguradoras a an-
teciparem-se às tendências dos 
consumidores e a melhorarem os 
seus processos, o que acaba por re-
levar-se uma oportunidade, pois 
irá beneficiar a nossa relação com 
os clientes", diz Alexandre Ramos, 
CIO da Liberty Seguros. Acres-
centando que "só as seguradoras 
mais rápidas, ágeis e focadas no 
cliente poderão tirar partido de to-
das as novidades e melhorias que 
a colaboração com a insurtech 
pode facultar". 

Por sua vez Paulo Silva, diretor 
de desenvolvimento comercial da 
Prévoir-Vie, os principais desafios 
que os consumidores mais conecta-
dos e interativos colocam à venda 
de seguros "são claramente a perso-
nalização do seguro, o imediatismo, 
a simplicidade de subscrição dos 
produtos". Considera que "as insur-
techs são uma oportunidade para -
repensar as relações com os clien-
tes, para transformar algumas ofer-
tas, estar em "fase" comas soluções 
tecnológicas e acompanhar as gran-
des tendências sociais de wn mun-
do em mudança". 

Always connected 
". \ onda digital é uma tendência im-r 
parável e disruptiva. Cada vez exis-
tem mais consumidores always 

- connected que esperam uma gran- 

de interatividade e resposta quase 
imediata por parte dos prestadores 
de serviço", analisa Gastão Tavei-
ra, CEO i2S. Considera que "os 
modelos de distribuição tradicio-
nais das seguradoras não foram de-
senhados para responderem a este 
modus operandi. Existem diversos 
elos na cadeia de distribuição que 
não reagem de forma síncrona. Os 
próprios sistemas de informação 
foram desenhados sem ter em aten-
ção a interatividade, praticamente 

66 
As insurtechs são uma 
oportunidade para 
repensar as relações 
com os clientes. 
PAULO SILVA 

Diretor de desenvolyimento 
comercial da Prévoir-Vie 

em tempo real, muitas vezes auto-
matizada, exigida pelos novos mo-
delos de negócio". 

As principais áreas de atuação 
das insurtechs são a relação com 
o cliente, a redução de custos e 
como tal dos prémios; a subscri-
ção e gestão dos contratos através 
da internet; a gestão de sinistros 
online. "Hoje as soluções propos-
tas pelas insurtech estão mais fo-
cadas nos ramos não vida, nomea-
damente nas tarifas e no trata- 

mento de sinistros e estão muito 
presentes, por exemplo, nos com-
paradores de tarifa e no serviço ao 
cliente (pós-venda)", resume Pau-
lo Silva, diretor de desenvolvimen-
to comercial da Prévoir Vie. 

Este cenário é favorável às in-
surtech, pois tanto podem ser de-
safiadoras e tentar captar uma fa-
tia importante do mercado, ou ser 
parceiras de seguradoras e ficarem 
com o seu quinhão da cadeia de 
valor. Mas as seguradoras ainda 
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Gastão Taveira diz que há muito atividade no campo das insurtechs. 

66 
A onda digital é uma 
tendência imparável. 
Cada vez existem 
mais consumidores 
`allways connected'. 
GASTÃO TAVEIRA 

CEO da 125 

têm as suas vantagens, como um 
grande portfólio de clientes e 
uma enorme acumulação de da-
dos adquiridos ao longo de anos, 
desde que "saibam adaptar-se 
culturalmente e consigam digi-
talizar os seus processos", adver-
te Gastão Taveira. "Com a expe-
riência das insurtechs, já sabe-
mos as póssibilidades de mudan-
ça radical dos processos. Muitas 
vezes não é primeiro a inovar que 
capta os benefícios. Mas o que o 
faz melhor". 

A ajuda das regtechs 
As regtechs aplicam a tecnologia 
à regulamentação que se tem mul-
tiplicado exponencialmente, com 
prazos de implementação, por ve-
zes, muito curtos. Como sublinha 
Nuno Luís Sapateiro, associado 
coordenador da área de Seguros 
de PLMJ, as regtechs, "podefri ter 
um papel importante no auxílio 
em matéria de compliance uma 
vez que o setor tem sido confron-
tado, ao longo dos últimos anos, 
com alterações legislativas com 
impacto profundo como é o caso 
da Solvência II, da Diretiva da 
Distribuição, do RGPD, do Regu- 

66 
As regtechs podem 
ter um papel 
importante no 
auxílio em matéria 
de compliance. 
NUNO LUÍS SAPATEIRO 

Associado da PLMJ 

lamento PRIIPse IFRS 17". 
Os regtechs podem, por exem-

plo, "ajudar na verificação de iden-
tidade de um cliente e os riscos de 
branqueamento de capitais po-
dem levar muitas semanas e mo-
bilizar muitos meios. Com  as 
regtechs, em tempo real, de forma 
segura e simples, esses obstáculos 
são ultrapassados", assinala Pau-
lo Silva, diretor de desenvolvi-
mento comercial da Prévoir Vie. 

O enquadramento legal e re-
gulatório é tema controverso mas 
para Nuno Luís Sapateiro, a sua 
aplicação às insurtechs "vai de-
pender muito do seu nível de pe-
netração e da autonomia peran-
te as seguradoras no que diz res-
peito aos serviços prestados". 
Alerta ainda que "independente-
mente de o regime legal e regula-
tório da atividade seguradora vir 
a ser aplicável ou não às insur-
techs por força das regras de sub-
contratação, é forçoso concluir 
que as insurtechs nunca poderão 
desconsiderar esse mesmo regi-
me legal e regulatório sob pena 
de estarem a propor soluções que 
estão condicionadas pelo quadro 
normativo aplicável". ■  

"A Europa tem sido um campo fér-
til para iniciativas de insurtech, em 
particular no Norte do continen-
te", refere Gastão Taveira, CEO da 
i2S. Sublinha que as grandes res-
seguradoras, Munich RE e Swiss 
Re, e grandes seguradoras euro-
peias, como a Allianz, a Axa e ou-
tras, "têm estado muito ativas no 
campo das insurtech, criando mes-
mo unidades quevisam identificar 
e investir em startups". 

A Munich RE criou a Digital 
Partners, que visa estabelecer par-
cerias com startups tecnológicas 
nesta área, como a Blink, seguros 
para atrasos e alteração de voos, 
funcionando deforma inteiramen-
te digital, a Si mplesurance, que 
desenvolveu um interface inteira- 

David Cabral Santos 

mente digital entre os seguros tra-
dicionais e retalhistas e ainda a So-
sure, que está a desenvolver segu-
ros no modo peer-to-peer, desi-
gnados "social insurance" e que, 
como diz Gastão Taveira, "procu-
ram criar comunidades de amigos 
que beneficiam em comum pelo 
controlo da sinistralidade". 

Mercado pequeno 
Se na Europa há urna maior efer-
vescência,"em Portugal, o setor das 
insurtechs é ainda muito reduzido", 
refere Paulo Silva, diretor de des-
envolvimento comercial Prévoir 
Vie, acrescentando que "existem 
algumas insurtechs que permitem 
com umà app, por exemplo, ¥e-
gar os seguros do cliente, permitin- 

do-lhe gerir os seus contratos atra-
vés de um PC ou smartphone". 

O mercado é demasiado pe-
queno para suportar o lançamen-
to deste tipo de iniciativas, por isso, 
Gastão Taveira, admite a que "as 
start-ups portuguesas nesta área 
terão de nascerj á "internacionais" 
- europeias ou mesmo globais. Ou 
então, apostar em áreas da cadeia 
de valor não diretamente relacio-
nadas com a "marca" visível pelo 
consumidor final (B2C)". Obser-
va que existem, em Portugal, em-
presas e projetos a trabalhar neste 
campo, em fases intermédias da 
cadeia de valor, nomeadamente 
em tecnologias como big data, 
blockchain, IoT, AI, Bots, etc. 

A Liberty é um exemplo de 
aliança entre uma grande segura-
dora e a telemática, tendo lança-
do no ano passado da app "Hit the 
Road", "uma ferramenta que per-
mite avaliar a condução automó-
vel dos utilizadores", diz Alexan-
dre Ramos, CIO da Liberty Segu-
ros. Funciona a partir dos senso-
res de qualquer smartphone, per-
mitindo que os utilizadores pos-
sam descobrir o estilo de condu-
ção e receber conselhos para me-
lhorarem o seu desempenho ao 
volante. Além disso, tem uma di-
mensão de gamificação, com os 
utilizadores poderem competir 
entre si ou entre equipas, porque 
a app também tem uma compo-
nente de rede. ■ 

Start-ups portuguesas 
têm de nascer globais 
O mercado é demasiado pequeno para suportar o lançamento 
deste tipo de iniciativas, a não ser que apostem em áreas da 
cadeia de valor não diretamente relacionadas com a "marca" 
visível pelo consumidor final. 


