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Texto introdutorio

The Future
of Insurance

A APDC publica este ano um conjunto de Client Stories dos seis setores em
análise no 29º Digital Business Congress: Energy, Commerce, Government,
Insurance, Manufacturing e Media. Algumas delas contam com a
colaboração da Nova School of Business and Economics e da Católica
Lisbon School of Business & Economics.
O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise detalhada e
estruturada de casos concretos paradigmáticos e ilustrativos das mudanças
que estão a ocorrer nas empresas, num quadro de transformação para o
digital.
Todas as Client Stories serão publicadas apenas em formato digital, de
forma faseada, na sequência da sua apresentação no Congresso da APDC,
durante as várias sessões sobre “The Future of Insurance”. Pretende-se
desta forma mostrar que é possível transformar os negócios com sucesso e
preparar o futuro, inspirando todas as organizações a acelerar o processo
de transição rumo ao digital.
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Data Driven Marketing in Insurance
Magdalena Neate – Grupo Ageas Portugal
Miguel Valente - SAS

Descrição da Iniciativa/Projeto Digital
Este projeto do Grupo Ageas Portugal consiste na criação da Next Best Action
para cada Cliente, com o objetivo de melhorar toda a sua experiência.

Com aumento em taxas de sucesso nas ações junto aos Cliente na ordem dos

Tendo por base um conjunto de dados provenientes de sistemas dispares e, por 150% devido ao Analytics, maior rapidez, eficácia e assertividade são somente
vezes, com conceitos e âmbitos também diferentes (um exemplo disto é que o alguns dos benefícios que o Grupo Ageas Portugal tem alcançado com esta
Cliente tanto pode ser o Tomador, o Pagador como o Beneficário), a informação é iniciativa.
cruzada e devidamente tratada, conseguindo-se, em última instância, dar a
resposta adequada às necessidades de cada Cliente, em cada fase da sua vida ou A história do Grupo Ageas Portugal começa com o Cliente e é por ele que
existe. Sendo por isso imprescindível a aposta, por parte do Grupo, na criação de

do seu negócio.

Como resultado, o Grupo Ageas oferece hoje em dia no canal de bancassurance, a iniciativas como a Next Best Action.
melhor “próxima ação” por Cliente – seja upsell, cross sell ou simplesmente uma
mensagem de serviço.
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Âmbito
Este projeto surge da necessidade, por parte do Grupo Ageas Portugal, de

As campanhas levadas a cabo pelo Grupo l beneficiaram de aumento em taxa

sobressair a experiência de cada Cliente, oferecendo-lhe a resposta e oferta mais

de sucesso na ordem dos 150% devido ao Analytics, o que é muitíssimo positivo

adequadas e antecipando, sempre que possível, as suas necessidades, presentes e

e demonstra a consonância entre aquilo que o Cliente espera e o que lhe é

futuras.

efetivamente oferecido.

Ciente de que um dos pontos estratégicos para o Grupo Ageas Portugal é
precisamente a maior proximidade ao Cliente, o Grupo desenvolveu o projeto Next

Como resultado e recorrendo a ferramentas e métodos inovadores, o Grupo

Best Action.

Ageas Portugal oferece atualmente no canal de bancassurance a melhor

Para tal, foi preciso desenvolver-se todo um trabalho de conhecimento mais

“próxima acção” por Cliente – seja através de estratégias de upselling

aprofundado dos Clientes, que passou por uma análise e compreensão do seu

(ajustando a compra inicial do Cliente aos necessidades ao longo da sua vida),

comportamento, caracterização do seu perfil, perceber o que está por trás de cada

cross selling (cruzando uma venda com outra) ou simplesmente uma mensagem

escolha… através da exploração e tratamento de todos os dados e informação

de retenção ou serviço.

referente a cada Cliente.
Através deste conhecimento mais minucioso e, no fundo, acompanhamento
constante junto dos Clientes, o Grupo Ageas consegue tomar decisões mais
acertadas – que se traduzem também em vantagens competitivas para a própria
empresa – indo assim ao encontro das expetativas dos Clientes, melhorando toda
a sua experiência.
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Destinatários

Resultados

Este projeto desenvolvido pelo Grupo Ageas Portugal é destinado a todos os seus

Os benefícios alcançados foram visiveis a vários níveis:

clients

bancassurance,

permitndo-lhes

usufruir

de

um

serviço

altamente
1) Resultados diretos nas Campanhas - Aumento da taxa de sucesso em alguns

personalizado, seguro e cómodo.

casos atingindo os 150% e aumento do índice de satisfação do Cliente;
2) Aumento da cultura de Analytics na empresa - Este projeto ajudou a
credibilizar o analytics e demonstrou a assertividade, coerência e minucia que
se consegue retirar do tratamento dos dados;
3) Mais rapidez e eficácia nas decisões tomadas;
4) Capacidade de trabalhar de forma mais segmentada e mais assertiva;
5) Aumento de eficiencia da rede comercial

MENU

Energy
Energy· Energy
Energy
Commerce
·· Commerce
Commerce
· Commerce
· Government
·· Government
Government
· Government
· Insurance
·· Insurance
Insurance
· Insurance
· Manufacturing
·· Manufacturing
Manufacturing
· Media · Media
·· Media
Media· Tourism

