
OS SEGUROS EM PORTUGAL

Portugal: as secas,
a falta de água

A temperatura média global da atmosfera está a aumentar, porque
há o chamado efeito de estufa. "Temos um clima mais violento,
nomeadamente, os ciclones tropicais, mais chuvadas que têm associadas
os riscos de inundações e de cheias", assinalou Filipe Duarte Santos.

ú£ /A s alterações climáticas
/% são um processo lento,

Á. _m. que se começa a sentir
de uma forma significativa, e que po-
tenciam riscos, que já existiam, mas

que agora se tornam maiores", afir-
mou Filipe Duarte Santos, professor
catedrático da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa e di-
rector do Programa Doutoral em Al-

terações Climáticas e Políticas de

Desenvolvimento Sustentável, que
envolve a Universidade de Lisboa e

a Universidade Nova de Lisboa.
A humanidade está a mudar a

composição da atmosfera, que é for-
mado por oxigénio, azoto, e depois

componentes minoritários como os

gases com efeitos de estufa, como o

vapor de água, o dióxido de carbono,
o metano. A concentração de dióxi-
do de carbono aumentou mais de

42% desde o período anterior à re-

volução industrial.

Transição muito rápida
Aterra teve concentração idênti-
ca à actual, há 3 milhões de anos e
até há 65 milhões de anos, em que
a temperatura era maior e não ha-
via calotes polares. "Mas esta tran-

sição está a ser muito rápida. Esta-

mos a fazer uma experiência com
o nosso planeta num tempo muito

curto, e nem sabemos bem como o

planeta vai reagir", alertou Filipe
Duarte Santos.

A temperatura média global da

atmosfera está a aumentar, porque
há o chamado efeito de estufa. Exis-
te mais vapor de água, o que transfor-

ma a atmosfera em mais energética
e nas regiões pluviosas, chove com

grande abundância e grande intensi-

dade, e onde há seca, as secas são

mais intensas e prolongadas. "Temos

um clima mais violento, nomeada-

mente, os ciclones tropicais, mais

chuvadas, que têm associados os ris-

cos de inundações e de cheias", assi-

nalou Filipe Duarte Santos.

Portugal tem sido marcado por
secas durante maiores períodos e

com mais intensidade, o que é propí-
cio a incêndios florestais. A área flo-
restal em Portugal diminuiu 7% en-
tre 1990-2015 enquanto aumentou

em França, 17%, em Espanha, 33%,
em Itália, 22%, e na Grécia, 18%. Por

outro lado, em termos de fogachos

(incêndio cuja área ardida é inferior

alhectare), Portugal regista mais de

18.900 contra 13 mil em Espanha, 4
mil em França, dados da European

Forest Fire Information System.

-7%
ÁREA FLORESTAL
No período entre
1990 e 2015 Portugal
perdeu florestas.

Secas, água e petróleo
"Num país com um número de ig-

nições muito elevado e com o clima
a tornar-se mais quente e mais seco,

a probabilidade de haver incêndios

aumenta muito. Os incêndios em
2017 em Portugal foram antes e de-

pois do Verão", afirmou Filipe
Duarte Santos.

O professor universitário aler-
tou paia o facto de que "Por tugal tem

um problema com a água, que em
países semelhantes como Israel e

Espanha, está a ser resolvido de uma
forma mais proactiva". Acrescentou

que "temos o regadio mas quando
vem uma seca, a resposta tem sido

fazer furos e furos. H á países em que
a pessoa pede autorização para fa-

zer um furo mas depois a água é pri-
vada. Em Espanha estão a fazer uma



transição, que é difícil, mas a água vai

passar a ser de domínio público. Para

países que estão sujeitos a secas, as

águas subterrâneas são um bem
muito importante".

Filipe Duarte Santos mostrou-
se ainda contrário às pesquisas de

mais carvão, petróleo ou gás natural.

Estes são as principais fontes de dió-
xido de carbono, juntamente com as

alterações nos usos dos solos, a de-

florestação.
Por isso, "a União Europeia tem

feito um esforço a nível mundial no
sentido de descarbonizar a econo-

mia", disse. Não é uma tarefa fácil

porque há interesses divergentes,

pois países como a Polónia e a Ale-

manha têm carvão. Mas se "quiser-
mos cumprir o acordo de Paris, as re-

servas de combustíveis fósseis que
são conhecidas, e economicamente

viáveis, cerca de 70% não serão ne-
cessárias". ¦ fsf

No pagamento
de sinistros há
uma tecnologia,
que é a Blockchain,
que vai ter
um impacto

muito grande.
Já há seguradoras
que pagam
sinistros com
esta tecnologia.
GASTÃO TAVEIRA
CEO da Í2S

GASTÃO TAVEIRA
CEO da Í25

O debate contou com André Veríssimo, Teresa Carvalho, da Liberty Seguros, Filipe Duarte Santos, professor, Gastão Taveira, CEO da



Em Portugal, a
Generali tem um
grupo a trabalhar
o mobile hub e o

'pay as you drive',
que existem em
países onde a
Generali está

instalada, como
a nossa vizinha
Espanha.
ROGÉRIO DIAS
CEO da Generali Seguros

ROGÉRIO DIAS
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300
MILHÕES DE EUROS
Montante das

indemnizações pelos
incêndios de Junho
e Outubro de 2017.

i2S e José Figueiredo, da AFIP.

O caso Lemonade

RELAÇÃO COM 0 CLIENTE E ECONOMIA COMPORTAMENTAL

• "A Lemonade tem uma ligação com o cliente mais simplificada e

friendly. O onboarding do cliente é muito simples, demora trinta se-

gundos. 0 mesmo se passa com o pagamento de um sinistro. Em vez
de estar a preencher um formulário, explico o que aconteceu para um
câmara. Um cliente accionou o roubo de um casaco e foi pago em 3

segundos. Anunciam que têm 18 algoritmos anti-fraude, baseiam-se
muito na Economic Behavior", mostrou José Figueiredo. "Até têm um
Chief behavor officer que é o Dan Ariely", aduziu Gastão Taveira.

MENOS CUSTOS

• A Lemonade procura não gerar custos e, como tem algoritmos, pre-
cisam de menos pessoas e têm custos mais baixos. Como outras se-

guradoras, cobram uma taxa fixa. "Têm um conjunto de peers que
põem o dinheiro e mutualizam o risco", adiantou José Figueiredo.

INCENTIVOS POSITIVOS

• Gastão Taveira considera que funciona bem no equilíbrio entre a

microsegmentação do risco e o incentivos positivos, "mas joga, não
só no preço, mas também na peer-pressure, sentirem que fazem par-
te de uma comunidade e, se se portarem, beneficiam todos".

A PERSPECTIVA DE LONGO PRAZO

• Na sua opinião, "beneficia um pouco também dos resseguradores

que estão na rectaguarda, para quem passam 65% do risco. É mais

um modelo de distribuição do que de repartição de risco. Mas em se-

guros há que ter perspectiva de longo prazo. 0 sector tem fortes re-

servas, fortes investimentos, mas que foram constituídos ao longo de

décadas, não é num ano ou dois".



O desafio das insurtechs

As insurtechs podem ser decisivas para as seguradoras instaladas, em áreas
como o contacto com os clientes, a tarifação, e a gestão de sinistros.

££ banca avançou muito
/ na área das fintechs",

¦±- -^- afirmou Gastão Ta-
veira, CEO da i2S. Explicou que
está relacionada com as diferenças
estruturais e de modelo de negócio
e tecnologia entre os dois sectores.

"Na banca temos muitas transac-

ções, mas são simples (crédito, dé-

bito, juro). Nos seguros há poucas

transacções mas o modelo é com-

plicado, commuitas coberturas, ex-

clusões, agravamentos", referiu. A
análise de risco nos seguros é mais

complexa que na banca.

"As fintechs vão um pouco mais

à frente do que as insurtechs e há

nestas dois mundos muito diferen-

tes. Existem as insurtechs para po-
tenciar as seguradoras j á instaladas,

e que são as enablers. Depois há o

mundo dos challengers e dos disrup-

tors", disse José Figueiredo, admi-

nistrador da Associação Portuguesa

de Fintech e Insurtech (AFIP). Das

fintechs já nasceram novos bancos

como a Revolut, Monzo, N26. Nos

seguros começam a surgir as desa-

fiadoras, como aLemonade. E um

exemplo de uma seguradora que

quer fazer diferente.

Relações com os clientes
Onde as insurtechs têm muito a dar
às seguradoras é na relação com o

cliente, na interactividade, na conec-

tividade, considerou Gastão Tavei-

ra. "As seguradoras tradicionais con-

tactam com o cliente uma vez ou

duas por ano, as telecomunicações
váriasvezespormês. Mas se formos

às redes sociais, Amazon, comércio

electrónico é que com muita fre-

quência, e há que encontrar o equi-
líbrio na relação com o cliente",
acentuou Gastão Taveira.

Outras áreas em que as insur-

techspodemser decisivas, para além

do contacto com os clientes, são a ta-

rifação e gestão de sinistros. "No pa-
gamento de sinistros também há

uma tecnologia, que é a blockchain,

que vai terum impacto grande. Jáhá

seguradoras que pagam sinistros

com blockchain. Nem há análise. Se

um evento que acontece há um gati-
lho e que dispara um indemnização.

Háinsurtecheseguradorastradicio-
naisatrabalhar com esta tecnologia",

asseverou Gastão Taveira.

0 peso da comparação
José Figueiredo antecipa que as re-

lações com os clientes se vão estru-

turar em torno de três pilares: trans-

parência, comparação e relação do

dia-a-dia. A importância da trans-

parência surge pelo facto de as pes-
soas quererem informação clara,

perceptível, fácil de ler e de com-

preender.

Odirector-geraldoComparajá,

plataforma de comparação de crédi-

tos e telecomunicações, advertiu

para a "necessidade que as pessoas
têm para fazer comparação, que é

um factor de introduz transparên-
cia". Depois a tecnologia gera uma
grande proximidade com os clien-

tes. Isto permite que a pessoa deci-

da "comprar o que precisa aum pre-

ço que considera justo, e não o que,

provavelmente lhe querem vender".

Além disso, os clientes querem
que os problemas sejam resolvidos

o "mais depressa e fácil possível. Fa-

çam todas as verificações possíveis

para provar a minha honestidade

mas sejam verificações rápidas".
Concluiu: "a tecnologia vai ajudar a

uma maior aproximação e com-

preensão do cliente, aum preço mais

justo, com menos custos para a se-

guradora e portanto com maior efi-

ciência e com menos fricção para o

cliente. ¦ fsf



Com um número
de ignições muito
elevado e com
o clima a tornar-se
mais quente
e seco, aumenta
muito a
probabilidade
de incêndios.
Os grandes
incêndios de 2017
foram antes e
depois do Verão.
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As novas
tendências
nos produtos

O'payasyoudrive', atelemática,
a domótica, os estilos de vida, são

das componentes estratégicas do

grupo Generali, que tem grupos
de trabalho a nível central a des-

envolver estas iniciativas", afir-
mou Rogério Dias, director-ge-
ral da Generali. Acrescentou que,
em Portugal, "a Generali tem um

grupo a trabalhar o mobile hub e

'pay as you drive', que existe em

Espanha e outras países onde a

Generali está". Na sua opinião, o

desenvolvimento da internet of

things vai ser importante para o

desenvolvimento de produtos
como o multi-risco habitação ou

o seguro de risco industrial. Es-

tas actividades ajudam ao desen-

volvimento e a incorporação das

insurtechs no sector segurador.
Referiu-se ainda ao 'pay as

you live', em que a tarifação do

produto saúde está conforme o

estHodevida,oginásio, aalimen-

tação, actividades que são con-
troladas por uma plataforma o

grupo Generali, com o devido

consentimento do cliente. O que
se paga está relacionado com os

estilos de vida.

Para Rogério Dias estas ino-

vações já são uma realidade em
termos de tendências de consu-

mo, mas falta o passo final, que é

"o consumidor entender que esse

é tipo de soluções que resolve os

seus problemas". Referiu, por
exemplo,avendadeautomóveis
ou habitações com seguros in-
cluídos. "A transferência da res-

ponsabilidade civil de um condu-

torparaumprodutorde automó-

veis, que vende o automóvel com
um seguro, é uma transformação
a que não podemos estar alheios

e que terá riscos para o consumi-

dor", afirmou. ¦ fsf


