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A ZURICH DESAFIOU ALGUNS DOS SEUS PARCEIROS DE NEGÓCIO 

A RESPONDER A PERGUNTAS SOBRE OS DESAFIOS QUE SE 

ESPERAM NO TRABALHO NESTE “NOVO NORMAL”. 

O futuro 
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O que se alterou no contacto com os Clientes desde o início 
da pandemia e agora neste regresso ao “novo normal”?

“Posso dizer que o ‘novo normal’ é quase o ‘nosso normal’.  
O nosso contacto com Clientes é realizado à distância e, por 
isso, não tivemos de alterar muito o nosso trabalho. É certo que 
parámos as visitas presenciais e vimos reuniões com Seguradores  
e Clientes serem canceladas. Fomos também trabalhar para nossas 
casas desde cedo – foi o melhor e os resultados demonstram-no.

O negócio não parou, embora tenha desacelerado.  
Estivemos sempre em contacto com os Clientes, não deixámos 
de prestar o nosso serviço ao mais alto nível e até reforçámos 
a comunicação para que todos percebessem a importância dos 
seguros e do nosso serviço de mediação num momento como 
este. Por último, implementámos um sistema de atendimento 
por marcação no nosso escritório, que está inserido num 
condomínio, e que oferece uma boa proteção a quem nos visita. 

A Zurich está sempre presente com a melhor proteção, pois 
enviou-nos máscaras, viseiras e um dispensador de álcool gel que 
temos em uso no nosso local de trabalho, cumprindo assim com 
as regras definidas pelas autoridades de saúde. Juntos estamos a 
trabalhar para que o futuro do trabalho seja mais seguro para todos.”

Quais foram as maiores transformações sentidas  
nos processos de trabalho diários?

“Logo no início do estado de emergência, decidimos fechar o nosso 
escritório e colocámos os Colaboradores em teletrabalho. Realizámos 
várias vídeochamadas desde o primeiro dia com a equipa, por forma 
a manter o espírito e a união que nos caracterizam.

Era, no entanto, muito importante continuarmos disponíveis 
também para os nossos Clientes. Por isso, reforçámos a presença 
na web através do nosso site e das redes sociais. O maior abalo 
fez-se e faz-se sentir na quebra de novos negócios. Para o tentar 
contrariar, foi importante o reforço nos contactos telefónicos  
e nas campanhas por e-mail e através das redes sociais.

Após o estado de emergência reabrimos a agência ao público, 
indo além das medidas de segurança recomendadas pela 
Direção-Geral da Saúde. Adquirimos um grande número  
de máscaras reutilizáveis, fabricadas por duas Clientes nossas,  
que oferecemos a todos os nossos Clientes. Entendemos ser 
nossa função ajudar o nosso Cliente a garantir a sua segurança.”

MEDIAÇÃO DE SEGUROS

MEDIAÇÃO DE SEGUROS

Francisco Silva 

Jorge Neves 



Quais das soluções implementadas nos últimos meses 
para dar resposta às necessidades sentidas pelos Clientes 
vieram para ficar?

“Ainda não tendo bem presente a real dimensão dos impactos 
económicos e da evolução da pandemia nos aspetos relacionados 
com a saúde global, é de esperar que tenhamos de nos adaptar  
a novas formas de trabalhar e interagir com Clientes e Parceiros. 
Isso foi já visível neste período de confinamento obrigatório.

Das soluções implementadas, acho que continuarão  
para o futuro a aposta no teletrabalho de forma flexível  
e a aposta no digital como forma de comunicação e interação 
nos mercados financeiros entre os fornecedores e os Clientes  
e Parceiros. A criação de uma maior automação veio para  
ficar, mas vai ser estratégico identificar as áreas onde os 
grandes talentos podem realmente fazer a diferença.

Resumindo, o futuro do trabalho passará por uma necessidade 
de total ligação entre tecnologia, novas formas de comunicação  
e maior deslocação de talento para soluções state of the art.”

WILLIS TOWERS WATSON

António Madureira 

A tendência do teletrabalho veio para ficar? 

“Sim. As reuniões virtuais remotas, por exemplo, são agora 
muito mais comuns.

Apesar de o trabalho presencial ter um valor social  
e económico inestimável – e muitas vezes insubstituível  
–, as implicações da tecnologia para o futuro do trabalho  
eram já uma discussão pré-pandemia. O momento atual  
veio precipitar estas questões. 

Aqueles que puderam fazer a transição para o trabalho 
remoto durante a crise foram, no entanto, confrontados  
com diversos desafios, passando a estar mais expostos  
a situações de stresse e a riscos para a saúde mental  
perante a adoção abrupta dessa tecnologia. 

Existem agora novas exigências que obrigam a uma maior  
e mais célere capacidade de adaptação. Nesse sentido, vejo  
o setor segurador apreensivo mas naturalmente muito atento 
e procurando sempre antever a evolução de ameaças atuais e 
futuras. Se, por um lado, o teletrabalho veio de alguma forma 
‘despersonalizar’ o contacto com o Cliente e a interação entre 
Colaboradores e Parceiros, por outro lado cabe-nos moldar  
o futuro do trabalho e reconstruir as relações humanas.”

CAIS DO FAROL  

MEDIAÇÃO DE SEGUROS

Tiago Marreiros 
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O que mudará, a partir de agora, nas comutas até ao trabalho?

“A pandemia alterou diversos paradigmas. Fomos forçados  
a modificar a forma como trabalhamos, comunicamos  
e vivenciamos cada momento. Tornou-nos também mais 
conscientes e responsáveis para com as pessoas que nos 
rodeiam, as questões de higienização e o meio ambiente. 

Na F. Rego, depois de implementarmos um conjunto  
de medidas e procedimentos que garantem a máxima 
segurança de todos os nossos Colaboradores, regressámos 
gradualmente aos escritórios, alternando com o trabalho 
remoto de parte das equipas, por forma a manter  
o distanciamento social atualmente aconselhado. 

Os transportes públicos continuarão a ter a sua razão de existir  
e irão, necessariamente, adaptar-se para cumprir com as regras  
de salubridade e para prestar um serviço de qualidade aos utentes, 
que passa também por uma menor lotação de passageiros no  
seu interior. Numa primeira fase haverá a tendência em optar pela 
viatura pessoal nas deslocações, mas será, a meu ver, temporária. Até 
porque os cidadãos estão, cada vez mais, conscientes da necessidade 
premente de diminuição das emissões de dióxido de carbono.

Acredito que veio para ficar uma nova filosofia de trabalho, 
com menos impacto ambiental, menor desgaste pessoal no 
trajeto casa-trabalho-casa e, possivelmente, a mesma eficácia.”

Qual é a importância de um mediador de seguros – e da 
atividade seguradora no seu todo – neste “novo normal”? 

“Graças à COVID-19, a transferência dos riscos e a melhoria  
(e, em alguns casos, criação) de meios de proteção das pessoas 
adquiriram rapidamente uma importância e prioridade nunca 
antes vistas. Neste sentido, o setor segurador e o aconselhamento 
profissional dos mediadores de seguros são fundamentais. E são 
aqueles que mais e melhor podem ajudar as pessoas e as empresas  
a desenhar e implementar programas de seguros adequados. 

Por um lado, é necessário que as pessoas tomem ainda maior 
consciência dos riscos que correm e atuem adquirindo soluções  
de saúde, previdência e poupança, entre outras, que em situações  
como a que estamos a viver irão certamente fazer a diferença. 

Por outro, as empresas devem, de uma vez por todas, assumir  
o seu papel de responsabilidade social perante os seus Colaboradores 
(duty of care), investindo na melhoria dos seus planos de proteção  
e benefícios, promovendo boas práticas e defendendo a qualidade 
dos seus ativos e, consequentemente, da própria empresa.”

F. REGO

MDS PORTUGAL

Pedro Rego 

Mário Vinhas 
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