
O campo empresarial vê-se cada vez 
mais obrigado a ter de alterar ou, pelo 
menos, reformular muitas das suas 
práticas, com vista à preparação de 
um futuro que promete ser exigente e 
desafiador. No mundo dos seguros, as 
implicações da esfera digital e suas es-
pecificidades tecnológicas também se 
fazem sentir. O debate proposto pela 
Real Vida Seguros, decorrido no Palá-
cio da Bolsa, no Porto, no passado sába-
do 18 de novembro, serviu para refle-
tir sobre o tema do papel dos seguros 
na era digital e como pano de fundo 
para o Encontro Anual da companhia. 
O evento foi promovido em parce-
ria com o Jornal de Notícias, TSF e 
Dinheiro Vivo. Contando com vá-
rias figuras relevantes de vários 
setores da sociedade portuguesa. 
Gonçalo Pereira Coutinho, presidente 
da Real Vida Seguros, explicou que a 
temática principal deste ano se justifi-

ca pelo “enorme impacto no modo de 
comercialização” que terá “a digitali-
zação nos seguros”. “Pretendemos que 
a Real Vida e os seus parceiros estejam 
atualizados tecnologicamente e saiam 
vencedores deste processo”, explicou. 
Joaquim Branco, vice-presidente da 
Real Vida Seguros, confirmou a aposta 
da companhia no caminho da tecno-
logia. “Estamos na era da tecnologia e 
isso faz com que cheguemos mais ra-
pidamente aos clientes. Sabemos tam-
bém que, por exemplo, o atendimento 
telefónico aponta para um caminho 
em que vai haver robôs a atender as 
pessoas. Por outro lado, também é 
certo que o ser humano gosta do con-
tacto pessoal, portanto temos de per-
ceber isso para que não haja uma ro-
botização na relação com os clientes”. 
Num primeiro momento, Gonçalo 
Pereira Coutinho fez um discurso in-
trodutório, em que destacou que a 

Real Vida Seguros tem deixado a sua 
marca no mercado “ao longo de 28 
anos”, com provas de “inovação, de-
senvolvimento, crescimento”, procu-
rando “servir cada vez melhor os nos-
sos parceiros, mediadores e clientes”.  

REVOLUÇÃO DIGITAL 
NAS EMPRESAS
De seguida deu-se uma conversa que 
teve o “Futuro das Empresas no Di-
gital” enquanto assunto transversal. 

O diálogo foi conduzido por David 
Pontes, subdiretor do JN, e o prota-
gonista foi Pedro Lopes, managing 
director e responsável tecnológico da 
Accenture, uma empresa global es-
pecializada em consultoria de gestão.  
Pedro Lopes explicou que o caminho 
depende de uma maior atenção por 
parte das empresas àquelas que são as 
exigências do seu público. “Os clientes 
querem já, na maioria, que lhes seja 
disponibilizada uma oferta personali-
zada e adequada às suas necessidades”. 
De maneira a fazer face a esta ten-
dência, as companhias de seguro 
poderão ter “na Internet das Coisas 
e na inteligência artificial aliadas 
fundamentais”. Pedro Lopes defen-
deu também que “as seguradoras 
devem abandonar uma lógica rea-
tiva, em função dos acidentes, para 
adquirirem uma política preventiva”.  
Em relação às empresas em geral em 

O impacto da digitalização 
nas companhias de seguros

ESPECIAL

TECNOLOGIA 
O debate acerca das 
implicações que os avanços 
tecnológicos vieram trazer 
para os cidadãos e as 
empresas está na ordem 
do dia. As seguradoras 
não ficam imunes. Por isso 
mesmo, Real Vida Seguros 
promoveu uma reflexão 
sobre os “Seguros no 
Mundo Digital”.

“Pretendemos que a Real 
Vida e os seus parceiros 
estejam atualizados 
tecnologicamente e 
saiam vencedores deste 
processo”, explicou 
Pereira Coutinho.
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Debate “Seguros no Mundo Digital” no Palácio da Bolsa, no Porto



Portugal, o managing director disse 
que “no nosso país ainda estamos um 
pouco atrás daquilo que se passa lá 
fora, e portanto, julgo que devemos 
dar passos em frente no sentido de col-
matar essas falhas. Nos Estados Uni-
dos ou no Reino Unido, por exemplo, 
o tipo de ofertas existente é muito dife-
rente daqui. Essas oportunidades vão 
acabar por cá chegar, mas de facto nós 
somos um sítio pouco atrativo para 
companhias mais globais”.
No âmbito desta discussão, Joaquim 
Branco tomou a palavra e deu o 
exemplo da indústria fotográfica, que 
na década de 80 lucrava com a im-
pressão de fotografias e hoje em dia 
deixou de fazer sentido. O vice-presi-
dente da Real Vida Seguros salientou 
que as companhias de seguros devem 
adaptar-se também aos novos tempos, 
sob pena de ficarem para trás. “A Real 
Vida Seguros, nos últimos três anos, 
tem feito uma grande aposta para es-
tar em linha com o digital”. Assim, Jo-
aquim Branco explicou que a empre-
sa criou “vídeos explicativos, e-books; 
disponibilizámos simuladores com-
patíveis com desktop, smartphones, 
etc.” “A subscrição de apólices tam-
bém foi facilitada, pois agora é pos-
sível assinar na hora, a partir de um 
tablet, e receber logo a seguir o PDF”. 
O fecho desta conferência ficou as-
sinalado por um debate, modera-
do pelo subdiretor da TSF, Anselmo 
Crespo, no qual intervieram Daniel 
Bessa (ex-ministro da Economia), Da-
vid Pereira (presidente da Arprose) 

e Paulo Ramos (vice-presidente da 
Yext). Questionados sobre os prin-
cipais erros das empresas na era da 
digitalização, Daniel Bessa salientou a 
importância de estar sempre na linha 
da frente. “Esta é uma época muito 
rápida, de muita inovação e intensi-
va em conhecimento, onde tudo se 
passa a grande velocidade. Acredito 
que o erro mais comum das empre-
sas é o de não estar suficientemente 
próximo, informado e advertido para 
poder incorporar estes desenvolvi-
mentos. Por exemplo, não acredito 
que seja possível suportar diferencia-
ção neste mundo novo durante mui-
to tempo. Sobretudo a diferenciação 
suportada na tecnologia, penso que 
será arrasada muito rapidamente. A 
única forma de ser diferente e ganhar 
com a diferença é ser o primeiro”. 
Já o presidente da Arprose disse que 
o pior erro é ignorar a evolução. “Este 
futuro diz respeito a todos. Já esta-
mos todos no digital, quer se aceite 
ou não. Por isso penso que o erro é 
não olhar, não acreditar e metermos 
a cabeça na areia. O futuro é agora 
e está por ser descoberto, por nós 
mediadores de seguros também”.  
Paulo Ramos, vice-presidente da 
Yext, alertou para o atraso da Euro-

pa em relação aos avanços na era 
digital. “O principal problema da-
quilo que se faz menos bem com o 
digital, prende-se com a Europa. Nós 
estamos a experimentar a transfor-
mação das vidas e das sociedades no 
mundo digital, mas na China e nos 
Estados Unidos já é uma realidade. 
A Europa ainda está na expectativa.”  
Focando-se nas empresas segurado-
ras, Paulo Ramos adiantou que, “no 
continente americano, as seguradoras 
foram as primeiras a saltar para a re-
alidade digital, nos últimos dois anos. 
As grandes experiências de digitali-
zação nos negócios norte-americanos 
são nas companhias de seguros”. Para 
o vice-presidente da Yext, em Portugal, 
ainda se estão a dar os primeiros passos. 
O debate terminou com o tema da 
robotização e o receio de que a inteli-
gência artificial tome conta dos nossos 
empregos. Daniel Bessa acredita que 
“se alguma coisa o futuro nos trará, é 
que o trabalho irá reduzir-se muito. 
A carga de trabalho deverá diminuir”.  
Por outro lado, os oradores concorda-
ram que a inteligência artificial traz 
vantagens para as companhias de se-
guros. A previsão de sinistros é uma 
das áreas que beneficia com as ferra-
mentas que esta nova era irá trazer.

“A Real Vida Seguros, nos últimos três anos, tem 
feito uma grande aposta para estar em linha com o 
digital”. A empresa criou vídeos explicativos, e-books, 
simuladores, entre outros.

“O meio tecnológico 
faz com que seja mais 
fácil conhecermos 
os clientes e as suas 
necessidades”

GONÇALO PEREIRA COUTINHO
Presidente da Real Vida Seguros

Em que é que considera que o digital está 
a transformar o funcionamento interno e 
externo das seguradoras?
Internamente está a provocar uma neces-
sidade de reorganização e de reengen-
haria de processos. A nível externo tem, 
claramente, a ver com a forma como os 
clientes nos abordam e pretendem ser 
contactados. Hoje em dia, há a pretensão 
de uma resposta rápida, sem a necessidade 
de fazer grandes deslocações. Os meios 
digitais permitem isso e obrigam a que as 
companhias de seguro e os mediadores 
usem as suas ferramentas. 

Que planos tem a Real Vida Seguros 
já delineados para fazer face àquelas 
que, presumivelmente, serão as novas 
exigências dos seus segurados?
A única forma de satisfazermos os nos-
sos segurados, no presente e no futuro, 
é apostarmos na inovação e seguir no 
sentido da digitalização. Quem não 
enveredar por este caminho, com certeza 
que vai perder clientes para alguém que 
ofereça o que eles procuram à distância 
de dois ou três cliques. Isso não invalida, 
contudo, que a relação humana ainda seja, 
e na minha perspetiva será sempre, muito 
importante para as pessoas.

Nas tecnologias está então a principal 
resposta para os desafios colocados…
Sem dúvida. O meio tecnológico faz com 
que seja mais fácil conhecermos os cli-
entes e as suas necessidades. Agora, será 
preciso aliar esta tecnologia com um rela-
cionamento personalizado e uma quali-
dade de serviço elevada. No fundo, foi o 
que aconteceu com outras revoluções. 
As pessoas não podem é continuar a fazer 
da mesma maneira o que faziam antes. A 
título de exemplo, na agricultura con-
tinuam a ser necessários agricultores, mas 
quem não introduziu a tecnologia agrícola 
deixou de conseguir competir.
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Joaquim Branco, vice-presidente da Real Vida Seguros

Daniel Bessa, ex-ministro da Economia

Gonçalo Pereira Coutinho,
presidente da Real Vida Seguros



“O digital é uma 
aposta forte, na 
qual estamos a 
desenvolver várias 
plataformas”

MARTA FERREIRA,
Administradora da Real Vida Seguros

Com a esfera digital a transformar 
o mundo em várias áreas, qual considera 
ser a importância de um evento 
como este?
Para nós, este evento é extremamente 
importante porque o digital é uma aposta 
forte, no qual aliás estamos a desenvolver 
várias plataformas. Além disso, trata-se 
de uma forma eficaz de chegarmos aos 
clientes finais. Ao mesmo tempo, como 
queremos apostar nesta vertente com os 
nossos agentes, organizamos esta con-
ferência no sentido de os levar connosco 
para este mundo.

Como estão, até agora, as companhias 
de seguro portuguesas a lidar, de uma 
maneira geral, com as novas tecnologias 
e as suas especificidades?
As companhias de seguro portuguesas 
estão, efetivamente, a tentar levar o ramo 
tecnológico para a frente, mas não tem 
sido fácil até por questões de ordem re-
gulamentar. De qualquer modo, estamos 
a fazer todos os esforços porque é algo de 
inevitável.

Que perspetiva tem sobre como serão 
os clientes da Real Vida Seguros? 
Julgo que as camadas mais jovens são, 
realmente, aquelas que procuram adqui-
rir os produtos e os seguros através do 
digital. No entanto, para determinados 
tipos de produto – aqueles mais específi-
cos e onde é necessário aconselhamento 
– a tendência será consultar sempre um 
mediador, mas os mais simples, esses, vão 
ser adquiridos através do digital.

Como perspetiva a atuação das 
companhias de seguro a longo pra-
zo, tendo em conta as alterações in-
troduzidas pela vertente digital? 
É difícil de prever. De qualquer forma, 
sabemos que o digital não vai substi-
tuir os seguros, vai é ajudar a fazê-los 
de modo diferente. Ou seja, vamos 
chegar ao cliente final de outra ma-
neira. A parte digital permite que, de 
facto, os clientes reúnam mais infor-
mação e que as coisas estejam mais 
simples e menos burocratizadas. É 
algo que vai mexer muito com as re-
des de distribuição.  

Existe a ideia de que a relação en-
tre as instituições e os clientes será, 
graças ao digital, de grande proxi-
midade, permitindo deste modo 
uma maior rapidez no atendimento 
dado. Concorda com esta visão?
A ligação da tecnologia com os segu-
ros é mais do que evidente. Estamos 
na era da tecnologia e isto faz com 
que cheguemos mais rapidamente 
aos clientes. Sabemos também que, 
por exemplo, o atendimento telefóni-
co, aponta para um caminho em que 
vai haver robôs a atender as pessoas. 
Por outro lado, também é certo que o 
ser humano gosta do contacto pessoal, 
portanto temos de perceber isso para 
que não haja uma robotização na rela-
ção com os clientes.

E a que níveis de atuação, exata-
mente, considera que se pode tirar 
proveito da esfera tecnológica? 
As redes sociais são um caminho. 

Os consumidores gostam de conhecer 
antes de comprar e gostam do ime-
diato. Por outras palavras, esperam 
ter na mão as coisas imediatamente. 
Estas redes permitem que o cidadão 
comum – por intermédio dos smar-
tphones, dos tablets ou de outros su-
portes – possa ter acesso direto, em 
qualquer local, ao produto e saber 
quanto custa e como o pode adquirir. 

Essa é outra grande mudança que se 
está a registar. 

As transformações ocorridas por 
via das novas tecnologias já provo-
caram algum tipo de efeitos estru-
turais na Real Vida Seguros?
O que está demonstrado é que, há 
quatro anos, tínhamos uma compa-
nhia que vivia muito assente num 
canal bancário. Hoje, isso não existe e 
estamos empenhados numa aposta de 
divulgação através da Internet, dando-
nos a conhecer ao público e levando-o 
a interagir connosco. Nessa matéria, 
estamos em crescendo e temos mesmo 
valores superiores à média de merca-
do no que respeita ao conhecimento 
da marca. Para lá disso, encontramo-
nos a tentar envolver as redes tradi-
cionais nesta nova plataforma digital.  

“Os consumidores 
gostam de conhecer 
antes de comprar e 
gostam do imediato. 
Esperam ter na mão as 
coisas imediatamente”

JOAQUIM BRANCO À margem do debate “Seguros no mundo digital”, o vice-
-presidente da Real Vida Seguros falou com o Dinheiro Vivo sobre os principais 
desafios deste setor face à nova era digital.

“A ligação da tecnologia 
com os seguros é mais 
do que evidente”

ENTREVISTA
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“Tem de haver maior 
proximidade entre 
seguradora e segurado”

PEDRO LOPES
Managing director da Accenture

Julgo que há vários fatores que convergem 
para uma grande transformação no setor 
das companhias de seguros. Cada vez mais, 
os canais digitais diretos estarão envolvidos 
na relação entre a seguradora e o segurado. 
Terá também de haver uma muito maior 
proximidade entre estes dois, que não se 
baseie na renovação da apólice. Outra 
componente está relacionada com a criação 
de ecossistemas. Ou seja, estas companhias 
terão de se associar a determinado tipo de 
parceiros para conquistar novos elos na 
cadeia de valor dos clientes.

“Acredito que irão
surgir muitos empregos”

MELHORES FRASES 

“As novas tecnologias 
já são uma aposta, os 
parceiros procuram 
muito a Real Vida 
Seguros para entrar no 
digital e nós estamos a 
dar-lhes todo o apoio 
necessário, criando 
microsites, landing
pages, etc.”
 
MARTA FERREIRA

Administradora da Real Vida Seguros

“As empresas seguradoras 
foram as primeiras a saltar 
para a realidade digital nos 
últimos dois ou três anos.”
 
PAULO RAMOS 

Presidente da Yext

“Hoje o cliente quer saber, 
conhecer, ter tudo no 
imediato. A velha teoria 
das letras miudinhas nos 
seguros já acabou. Temos 
de ter tudo disponível para 
que o cliente possa saber 
preços, condições, 
e comparar.”
 
JOAQUIM BRANCO 

Vice-presidente da Real Vida Seguros

“O meio tecnológico faz 
com que seja mais fácil 
conhecermos os clientes 
e as suas necessidades. 
Agora, será preciso aliar 
esta tecnologia com 
um relacionamento 
personalizado e uma 
qualidade de serviço 
elevada. No fundo, foi 
o que aconteceu com 
outras revoluções.”
 
GONÇALO PEREIRA COUTINHO 

Presidente da Real Vida Seguros

“As redes sociais 
são um caminho. Os 
consumidores gostam 
de conhecer antes de 
comprar e gostam do 
imediato. Por outras 
palavras, esperam 
ter na mão as coisas 
imediatamente.”

PEDRO LOPES 

Managing director Accenture

“O pior erro que 
podemos fazer é olhar 
para os avanços da 
tecnologia e dizer ‘isto 
não é comigo, não me 
diz respeito’. Esse tipo de 
pensamento prende-nos 
ao passado.”
 
DAVID PEREIRA 

Presidente da Arprose
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O Encontro Anual da Real Vida Seguros deu o mote para 
avaliar a adaptação do setor dos seguros à nova era digital, 
nomeadamente da empresa promotora. Aceitaram participar 
no debate várias figuras da companhia e de outros setores 
da economia portuguesa.

DANIEL BESSA
Ex-ministro da Economia

Podemos sempre olhar para o passado, 
para a Revolução Industrial, analisar o que 
aconteceu e tentar extrapolar. Mas não 
estou certo de que a digitalização possa ser 
comparada a essa época. A verdade é que o 
emprego industrial acabou. Hoje, nas eco-
nomias desenvolvidas, seguramente 85% do 
emprego está nos serviços, não está naquilo 
a que chamamos indústria. O que acho é que 
no futuro, a humanidade deverá ocupar-se 
de alguma coisa, não seguramente daquilo 
a que chamamos hoje em dia de trabalho. 
Nós hoje trabalhamos 8 horas por dia, cinco 
dias por semana, e antes trabalhávamos 
quase 14 durante pelo menos seis dias por 
semana. Portanto, estamos na expectativa 
para ver o que vai acontecer. Acredito que 
irão surgir muitos empregos, diferentes do 
que temos agora.


