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AVIAÇÃO

TAP próxima
dos 8 milhões
de passageiros
A TAP atingiu, no ano passado,
um total de 7,9 milhões de
passageiros, o que traduz um
crescimento de 12,8% do seu
tráfego face ao ano anterior,
adiantou a transportadora
em comunicado. “A Europa foi
o segmento de mercado com
maior crescimento absoluto
(mais 588 mil passageiros),
seguida do Brasil com mais 149
mil”, adiantou a companhia.
Para África os passageiros
transportados aumentaram
13,7% e para o Brasil 17,1%.

TELECOMUNICAÇÕES

Internet
do futuro
em debate
O Centro de Congressos do
Instituto Superior Técnico (IST),
em Lisboa, é hoje palco da
primeira reunião de trabalho
do consórcio europeu que vai
estudar e discutir a Internet
do Futuro – 4Ward –, a iniciativa
europeia para estabelecer
um novo paradigma em
telecomunicações. O objectivo
do projecto é a unificação
das redes de telecomunicações
europeias. O IST é a única
universidade portuguesa
envolvida no projecto.

CONSTRUÇÃO

DST cria
seis unidades
de negócio
A Domingos da Silva e Teixeira
(DST) concretizou a cisão
simples de seis unidades de
negócio – pedreiras, geotecnia
e fundações especiais, betão
pronto, madeiras e mobiliário,
rochas ornamentais
e metalomecânica, numa
operação financeira que
rondou os 500 mil euros.
O investimento realizado
pela DST nestas áreas foi de
12 milhões de euros. As novas
empresas empregam cerca
de 200 colaboradores.

IMOBILIÁRIO

Imorendimento
compra dois
‘retail parks’
A Imorendimento, através
da sua empresa Investeretail –
Investimento e Gestão, SA.,
adquiriu 100%da propriedade
dos ‘retail parks’ City Park
de Chaves e Torres Novas
por cerca 20 milhões de euros.
As propriedades agora
adquiridas pela Investeretail
pertenciam ao Grupo Mateus
numa parceria em conjunto
com fundos deinvestimento
detidos pelo Millennium Bcp
e pelo Banif.

SEGUROS

GES investe 15 milhões de euros
e lança seguradora “low-cost”

Filipe Paiva Cardoso
filipecardoso@mediafin.pt

Aproveitar a nova Lei das Cobran-
ças e o“awareness”criado nos últi-
mos anos para este mercado pelos
rivais foram as principais razões
paraoGrupoEspíritoSanto (GES),
através da Tranquilidade, lançar a
Logo,seguradoradirecta“low-cost”
ou telefónica. “Os seguros directos
não eram uma oportunidade inte-
ressante e essa foi a principal razão
parasóagoraapostarmosnesteseg-
mento,quehoje já temdimensão.A
Leidascobrançasajudoue,porou-
tro lado, os consumidores já estão
maisviradosparaestesegmento.En-
trar mais cedo teria sido um erro”
justificou José Pedro Inácio, direc-
tor-geral da Logo,ontememconfe-
rênciadeimprensa,sobreo“timing”
da aposta do GES.

Inicialmente esta seguradora vai
apostarsomentenosegmentoauto-
móvel,demodoaganharbasesque
lhe permitam avançar com outros
produtos,tais comosegurosdesaú-
de,acidentespessoaisemultirriscos.
O investimento na criação da Logo
foi de 15 milhões de euros que, se-

gundo o comunicado da empresa,
deverão ser“recuperados”em sete
anos.Alémdo“break-even”,aLogo
tambémse“comprometeu”eman-
gariar mais de 100 mil clientes nos
próximos três anos,valor que a co-
locaria com uma quota de 20% do
mercado dos seguros directos, caso
estecresçaaoritmoaqueaLogoes-
timou.Osúltimosdadosdisponíveis
apontamqueháumtotalde200mil
clientesnestesegmentodosseguros,
dos quais cerca de 60% a 65% na
OK! TeleSeguro (ver caixa).

O valor do mercado
Mas o enfoque do ataque da Logo
não vai ser contra as suas concor-
rentesdirectaseantescontraomer-
cado “clássico” do Não Vida.“Os
segurosdirectosestãoacrescer15%
ao ano, logo todas as seguradoras
estão a perder clientes para o direc-
to”, apontou o director-geral da
Logo,quando questionado se a sua
seguradora não iria “complicar” o
negócio da“Mãe” Tranquilidade.

A Logoesperaqueasuaentrada
nomercado–poisquer“marcarfor-
temente as inequívocas vantagens
docanaldirecto”–váajudaramais

queduplicaraquotadossegurosdi-
rectosnomercadototal,queactual-
menteestános3%equeJosé Pedro
Inácioesperaquechegueaos7%em
2010. Segundo os valores da segu-
radora,ocanaldirecto,emPortugal,
vale60milhõesdeeurosemprémios
e 200 a 250 mil clientes.

A Lei que abriu a janela
Além do aumento da importância

deste mercado, também a nova Lei
das Cobranças ajudou a “abrir” a
janela de oportunidade que o GES
esperava para avançar no directo.
O director-geraldaLogosublinhou
ontemqueanovalegislaçãoveioau-
mentar a taxa de abandono dos
clientes das seguradoras – de 15%
para 25% –, aumentando por isso
a importânciadeestarpresentenes-
te mercado.

Nova empresa quer 20% do mercado dominado pela OK! da CGD

José Pedro Inácio | Director-geral
da Logo, que arranca com três
produtos: Light, Topping e Lease.

Pedro Aperta

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO VISA CAPTAR 100 MIL CLIENTES

Objectivos

� Captar 100 mil clientes e 20% de quota em três
anos são os principais desafios a que se propôs
a Logo, que estima que entre 2008 e 2010 o
segmento directo do mercado segurador passe de
uma “fatia” de 3% para 10% do total do mercado.
Os clientes-alvo da seguradora são os residentes
em zonas urbanas, entre os 25 e 45 anos,
“adeptos” da Internet e guiados pelo factor preço.

Investimento

� A Tranquilidade, que detém 100% da Logo,
aplicou 15 milhões de euros na criação da nova
empresa, aos quais se deverão somar outros 3,5
milhões, a preços de tabela, para a campanha
publicitária que ontem arrancou. A equipa da
Logo estima atingir o “break-even” em sete anos,
prevendo, para tal, avançar em breve com a oferta
de outros produtos além do seguro automóvel.

Factores diferenciadores

� Simplicidade, menos burocracia, rápida adesão,
suporte tecnológico inovador e formação
especializada de recursos humanos. Estas, diz
a própria empresa, são as maiores vantagens
da Logo, seguradora que se compromete com a
realização de simulações de seguros automóveis
“em 50 segundos” e com a celebração de um novo
contrato “em apenas 3 minutos e 53 segundos”.

A Logo,daTranquilidade,vaidesafiarummercadoatéhojeapenasdis-
putadopelaOk! TeleSeguro,daCaixa Geral deDepósitos,epelaSegu-

roDirecto, da Axa, a primeira das quais que celebra este ano a sua décima
primavera. Vocacionadas para a venda de seguros através de telefone e In-
ternet, vão agora ter a Logo a disputar directamente os seus clientes mas,
pelaspalavrasdosresponsáveisdanovaseguradora, háespaçoparatodos.
Estima-sequeomercadodosNãoVidaemPortugalcresçaentre15%e20%
ao ano até 2010, ano em que a Logo estima ter cerca de 110 mil clientes.
A Ok!éactualmenteamaiorcompanhiadesegurostelefónica,comcercade
125 mil clientes e um volume de prémios de 34,3 milhões de euros. Os seus
últimos resultados conhecidos apontam para lucros de quatro milhões de
eurose,àimagem daLogo,desejadiversificarolequedeprodutos,olhando
para os seguros de viagem ou de saúde a médio-prazo. Por ora, tal como a
novaseguradora, aapostacontinuanossegurosautomóveis.

O fim do duopólio nos seguros
por telefone e Internet


