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Consultora confirma predisposição crescente dos portugueses para novos seguros

Aon aposta em programas de “affinities”
Empenhada em explorar o canal
B2B2C, a Aon tem vindo a
especializar-se na conceção de
programas de seguros para os
consumidores dos seus clientes.
Um negócio cujo sucesso reside na
facilidade de acesso e na capacidade
de despertar no utilizador a
consciência da utilidade das
coberturas

tipo de negócio, mesmo que ele represente um grande investimento. As seguradoras estão mais preparadas, têm mais
‘know-how’ e querem investir cada vez
mais em ‘affinities’”, assegura a responsável da Aon.
Convicta de que as oportunidades de
crescimento deste segmento de mercado
são muitas, Daniela Oehmicke confirma
que o fenómeno só é possível graças à
evolução da cultura de seguros dos portugueses. “A crise tende a mudar a forma
de pensar, a quebrar hábitos, e os consumidores estão cada vez mais preocupados em encontrar soluções para melhorar a sua vida. Isso vê-se na procura de
planos de saúde, por exemplo”, aponta
a consultora. “O que faz o sucesso deste
tipo de negócio é a facilidade de acesso.
É imprescindível que este tipo de seguros
não tenham burocracia e sejam simples
de subscrever. Mas se uma empresa detetar uma preocupação dos seus clientes e
conseguir disponibilizar um seguro para
cobrir essa preocupação, é muito provável que o consumidor o compre. E se o
programa estiver bem feito, a probabilidade de sucesso é elevada”, conclui a
responsável da Aon•
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esde 1 de outubro que os clientes da TMN
são confrontados, no ato de aquisição de
um equipamento, com a possibilidade de
subscreverem um seguro que garanta o pagamento de uma indemnização em caso de
furto ou dano acidental do aparelho. A indemnização
pode chegar ao valor total dispendido na compra do
aparelho e o prémio do seguro é pago integralmente
no ato de aquisição do equipamento, não havendo lugar a qualquer outro pagamento adicional por parte
do cliente durante a vigência de todo o contrato, que
pode ter a duração de um, dois ou três anos, à escolha
do cliente. A cargo da seguradora, em caso de sinistro,
ficam os eventuais custos com peças, reparações, substituição do cartão SIM e até o custo de eventuais chamadas fraudulentas realizadas na sequência do roubo do
equipamento seguro.
Desenhar programas de seguros como este, implementado agora com a TMN, é uma das apostas da
Aon, que assim opera no canal B2B2C (business-to-business-to-consumer), oferecendo aos seus clientes
um programa de seguros direcionado para os consumidores desses clientes. “São sempre programas exclusivos
que permitem a uma empresa diferenciar-se junto do
consumidor e essa capacidade de diferenciação é fundamental nos tempos que correm”, comenta Daniela
Oehmicke, diretora da Divisão de Affinities da Aon.
“Só este programa para a TMN resulta de dois anos
de estudo do mercado para conseguirmos finalmente
apresentar o melhor programa de seguros, que seja suficientemente atrativo para o consumidor aderir”, revela
a responsável da consultora.
Atrativo tem de ser também o preço do seguro, que
não pode representar um esforço muito acrescido para
o consumidor. “Mas a experiência diz-nos que, mesmo
em tempo de crise, o consumidor está disposto a pagar por um serviço que ele entenda como fundamental
para a sua vida. Se as coberturas fizerem sentido para o
utilizador e o seu preço não for exagerado, ele vai comprar o seguro”, alega Daniela Oehmicke.
A experiência da Aon em programas de affinities começou a desenvolver-se em Portugal há 8 anos com um
seguro de proteção financeira que garantia o pagamento de contas de eletricidade em caso de desemprego ou
invalidez dos consumidores que aceitassem pagar um
prémio mensal acrescido à sua fatura da luz. Hoje, a
consultora desenvolve programas de seguros para empresas em diferentes setores de “utilities”, mas também
para retalhistas e associações profissionais. “A evolução
da procura deste tipo de programas é muito positiva.
Estamos numa fase em que as empresas querem potencializar o canal de comunicação que têm com os seus
clientes enquanto buscam uma fonte alternativa de receitas”, constata Daniela Oehmicke à Vida Económica.
Da parte das seguradora, a disponibilidade para
oferecer soluções de coberturas neste âmbito é também
crescente. “Pedem-nos mais informações do que há uns
anos, mas estão hoje muito mais disponíveis para este
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