
O ano de 2020 está a ser 
um ano de desafios, 
mas nem tudo tem 
sido mau. É também 

em 2020 que a Real Vida Segu-
ros, uma seguradora portugue-
sa, comemora os seus 30 anos.
Para celebrar, o Presidente da 
Real Vida Seguros, Joaquim 
Branco, deu uma entrevista 
para falar sobre os próximos 
desafios da companhia para 
acompanhar a evolução das 
necessidades dos clientes, bem 
como o papel da empresa na 
vida dos portugueses. 

A Real Vida Seguros comemora 
os seus 30 anos. Quais são os 
desafios da empresa para os 
próximos 30 anos? 
A Real Vida Seguros quer ser 
uma seguradora que os por-
tugueses reconheçam como 
sendo a seguradora portuguesa 
especialista em preservar a sua 
saúde, cuidar do seu bem-estar 
e da sua família e rentabilizar 
as suas poupanças para uma 
reforma tranquila. Acreditamos 
que em breve seremos em Portu-
gal a maior seguradora de vida 
sem canal bancário desde que, 
obviamente, continuemos a ser 
eficientes e inovadores, cada vez 
mais digitais e a saber tratar dos 
nossos clientes. 

Que impacto é que o atual 
panorama nacional e mun
dial tem nos resultados da 
companhia?
Felizmente a Real Vida Seguros, 
pelo segundo ano consecutivo, 
vai ter os melhores resultados 
de sempre e isto é produto de 
um trabalho árduo e focado de 
toda a equipa interna e exter-
na. A qualidade dos nossos 
produtos e o reconhecimento 
dos nossos agentes e dos nossos 
clientes de sermos uma segura-
dora flexível, rápida, inovadora 
e personalizada permitem-nos 
continuar a crescer e ultrapas-
sar inclusive os objetivos a que 
nos propomos. 

Estamos a viver um ano atípico. 
Sente que os portugueses se tor
naram mais precavidos naquilo 
que é as suas necessidades de 
proteção quer no ramo vida, 
como no ramo saúde?
O reconhecimento e implantação 
de uma seguradora não surge de 
um momento para o outro, têm 
de ser fruto de um trabalho con-
tinuado. Obviamente que, sur-
gindo essa consciência de maior 
necessidade de subscrever segu-
ros, as companhias que estão 
bem posicionadas, com melho-
res serviços e melhores produtos 
serão aquelas mais beneficiadas 

nas situações como esta de um 
contexto difícil para todos. 

Os produtos da Real Vida Se 
guros estão a acompanhar a 
evolução das necessidades dos 
portugueses? De que forma?
Nós estamos permanentemente a 
ajustar as coberturas dos nossos 
produtos e temos desenhado os 
nossos produtos de uma forma 
muito flexível o que permite que 
seja o próprio cliente a escolher 
as coberturas que precisa. Nós 
conseguimos, de uma forma 
muito fácil, desenhar produtos 
adaptados a cada um dos nossos 
clientes, sendo ele próprio a cons-
truir o seu produto, dando-nos as 
características de uma companhia 
muito diferenciada e inovadora. 

Recentemente lançaram um 
novo seguro de saúde. Porquê 
esta aposta? 
A Real Vida Seguros quer ser 
uma seguradora de pessoas e, 
portanto, precisa de ter uma 
oferta completa para a vida de 
todas as pessoas não só a nível 
dos riscos de vida, mas também 
dos seguros de doença, de aci-
dentes e os seguros relacionados 
com a poupança para a reforma. 
Tínhamos esta lacuna do seguro 
de saúde. Não foi a pandemia que 
nos veio obrigar a criá-lo, já fazia 

parte do nosso plano estratégico 
e estava preparado para em 2020 
ser lançado. 

Quais são os canais de distri
buição da Real Vida Seguros?
Temos uma presença omni canal. 
Nós somos a única seguradora 
portuguesa sem canal bancário 
dedicado. Como tal, temos de estar 
presentes no canal da mediação, 
no digital e nas redes físicas. Esta-
mos preparados e temo-nos vindo 
a preparar para ocupar todos 
esses canais de uma forma dife-
renciada e sempre com a máxima 
qualidade.

Perante os novos modelos de 
compra e subscrição dos clien
tes, como tem sido a evolução 
da oferta?
Nós temos feito uma aposta muito 
forte no digital. Conseguimos 
colocar todos os nossos produtos 
online, o que nos permite estar 
presente em todos os canais. Desta 
forma, estamos permanentemen-
te preparados para responder à 
procura do consumidor. Esta pre-
paração e investimento forte que 
temos vindo a fazer, quer na flexi-
bilidade do produto quer na ino-
vação dos processos, coloca-nos à 
frente e estamos preparados para 
os novos desafios que se colocam 
do lado da oferta e da procura.

ENTREVISTA
PARA CELEBRAR OS 30 ANOS 
DA COMPANHIA, JOAQUIM 
BRANCO, PRESIDENTE 
DA REAL VIDA SEGUROS, 
SALIENTA O PAPEL DA 
EMPRESA NA PRESERVAÇÃO 
DA SAÚDE, BEM-ESTAR E 
POUPANÇAS DAS FAMÍLIAS 
PORTUGUESAS. 

“QUEREMOS SER UMA 
SEGURADORA DE PESSOAS”

Este seguro 
de saúde é 
construído 
por cada um 
de nós para 
dar cobertura 
àquilo que o 
cliente sente 
que são as 
suas maiores 
necessidades”


