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O mercado segurador 
em Portugal está a passar 
por uma série de fusões e 
aquisições. A mais recente 
é a fusão das seguradoras 
Tranquilidade e Açoreana, 
que dará origem à 
segunda maior seguradora 
não vida em Portugal, 
com uma quota de 
mercado superior a 15%. 
O fundo Appolo quer 
conquistar um mercado 
que continua a ser 
liderado pela Fidelidade. 
A concentração irá 
prosseguir nos próximos 
dois anos.
VIRGÍLIO FERREIRA
virgilio@vidaeconomica.pt

2014: a CGD vende 80% da 
Caixa Seguros à Fosun e o Novo 
Banco vende a Tranquilidade ao 
fundo Apollo Management. 2015: 
o Millennium BCP aliena a partici-
pação de 49% que detinha na Oci-
dental e na Medis ao grupo belga 
Ageas, que enceta negociações para 
a compra da Axa Portugal, aquisi-
ção que lhe permitiria assumir o 
segundo lugar do “ranking” Não-
-Vida. 2016: o Novo Banco vende 
a Tranquilidade à Apollo, que com-
pra de seguida a Açoreana e com 
esta junção destrona a Ageas do 
segundo lugar. Em menos de três 
anos, mais de metade do mercado 
segurador português passou para as 

mãos de investidores estrangeiros. 
O que explica estas aquisições 

e fusões e que objetivos têm estas 
operações? Entre as causas expli-
cativas deste movimento, temos o 
encolhimento de resultados do se-
tor (quase quatro mil milhões em 
cinco anos), a que está associada 
a conjuntura económica difícil de 
Portugal nos últimos anos, a par 
das regras de Basileia III. Estes fa-
tores determinaram que os bancos 
nacionais e estrangeiros reduzissem 
a sua exposição no setor segurador.

Tal como afi rma à “Vida Eco-
nómica” Joaquim Paulo, “partner” 
de Fnancial Services da Deloitte, 
na base de cada uma das citadas 

transações recentes no mercado se-
gurador português “estão objetivos 
estratégicos que são distintos entre 
si embora com fatores comuns”.

“Do lado da venda, nos casos 
em que se trata de companhias an-
tes associadas a grupos fi nanceiros 
com presença predominante no se-
tor bancário, existe um objetivo co-
mum às várias transações que está 
associado à necessidade de reforço 
de fundos próprios.”  

“Do lado dos compradores, o 
primeiro ciclo temporal de aqui-
sições, teve como fator comum a 
entrada de novos operadores no 
mercado português, que não são 
originariamente grupos segurado-

res, aproveitando oportunidades 
originadas pela crise fi nanceira 
global para adquirir posições de 
mercado relevantes. Num segundo 
momento mais recente, a motiva-
ção para a realização dos investi-
mentos centra-se essencialmente 
numa estratégia de reforço da po-
sição competitiva através da aquisi-
ção de quota de mercado, associa-
da, em alguns casos, à aquisição de 
novos canais de distribuição.” 

“Num contexto em que as pers-
petivas de crescimento do mercado 
segurador são limitadas, em grande 
medida por força do atual enqua-
dramento macroeconómico portu-
guês, e com níveis de rentabilidade 

reduzidos das seguradoras (a nível 
técnico e fi nanceiro), as opera-
ções de fusões e aquisições surgem 
como uma estratégia efi caz para ge-
rar sinergias e criar vantagens com-
petitivas sustentadas”, acrescenta o 
responsável da Deloitte. 

Tranquilidade 
ambiciona liderança 

Pelo lado das seguradoras envol-
vidas nestas operações, os objetivos 
assemelham-se: “A fusão traz um 
ganho de dimensão e de escala, 
num mercado de pequena dimen-
são e de rendibilidade estreita, o 
que vai permitir aumentar ainda 

SEGURADORAS DE CAPITAL NACIONAL CONTAM COM MENOS DE 10% DE QUOTA

Fosun, Apollo e Ageas têm mais  
do mercado segurador português

Acionistas  estrangeiros assumem posições dominantes em algumas das maiores companhias de seguros.

Produção de seguro direto continua em queda

A produção de seguro direto em Portugal caiu 11,4%, de 
14 289 milhões para 12 664 milhões de euros, em 2015, 
comparativamente ao ano anterior, revela um estudo da 
Associação Portuguesa de Seguradores. Uma variação 

que resulta exclusivamente das perdas do ramo vida, que 
totalizaram 1770 milhões de euros.
O panorama não melhora em 2016, antes pelo contrário. 
Segundo dados da Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões, a que a “Vida Económica” teve acesso, a 
queda da produção de seguro direto atinge 17,7% no terceiro 
trimestre face ao período homólogo de 2015, com o ramo vida 
a totalizar uma perda superior a 1813 milhões de euros.
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O processo de fusões 
e aquisições no mercado 

português não 
está encerrado

O movimento de fusões e aquisições vivido no setor 
segurador nos últimos três anos no mercado português era uma 
consequência óbvia, e mais do que prevista, sem ser sequer 
necessário recorrer a uma bola de cristal. Antevi este movimento 
em muitos escritos e intervenções públicas a partir de 2008. 

Esse movimento teve origem em vários fatores determinantes 
com impacto forte no setor segurador:

1) A necessidade de a banca, que até 2008 dominava 
claramente o setor segurador, se concentrar no seu negócio “core” 
(o bancário), atendendo às fragilidades, provenientes de gestão 
danosa, que foi demonstrando ao longo dos anos, e que ainda 
não estão encerradas, ou sequer próximas de estar resolvidas. A 
banca foi obrigada, fruto das circunstâncias derivadas da crise 
financeira internacional de 2008 e da má gestão (irresponsável e 
criminosa, em vários casos) de quase todos os bancos presentes 
no mercado português, nacionais e estrangeiros (com exceção do 
Santander), a vender as suas operações de seguros e a passar a ser 
um mero distribuidor de produtos, mas já não uma operação de 
seguros integrada no grupo financeiro.

2) O facto de o setor não crescer há pelo menos 13 anos, 
aliás ter vindo a decrescer, fruto do descalabro económico que 
temos vivido, particularmente nos anos nefastos da austeridade 
irracional que foi imposta ao país e que, longe de resolver os 
problemas que enfrentamos, os agravou seriamente.

Fruto da combinação dos dois factos anteriormente 
descritos, o setor entrou numa guerra concorrencial predatória 
irracional e irresponsável, que, em muitos casos, sobretudo 
nos ramos obrigatórios (Automóvel e Acidentes de Trabalho), 
atingiu proporções calamitosas que destruíram os resultados 
operacionais de vários operadores importantes. Os maiores 
prejuízos de sempre na História do setor segurador português 
verificaram-se nestes últimos três anos, com a Tranquilidade 
a apresentar um resultado do exercício negativo de quase 
190 milhões de euros em 2014 e a Açoreana a apresentar um 
resultado negativo de 150 milhões de euros em 2015. 

Além do mais, várias seguradoras importantes do mercado 
levam já uma série de três, quatro e mesmo cinco exercícios com 
prejuízos fortes. Foi uma das razões que levaram os acionistas 
franceses da AXA a sair do mercado, vendendo a operação 
à AGEAS. O processo de fusões e aquisições no mercado 
português não está encerrado. Continua a haver um excesso de 
operadores num mercado que continua estagnado, e com um 
volume de negócios inferior ao de há 10 anos atrás! Face a este 
panorama, a Liberty Seguros continua tranquilamente a crescer 
organicamente com passos seguros, estando, obviamente, aberta 
a analisar operações que sejam postas à venda no mercado 
e demonstrem ser complementares e uma mais-valia para a 
atual operação que temos em Portugal. Tirando a Fidelidade, 
que efetivamente acabou por ser um excelente negócio para a 
FOSUN, que esteve disposta a investir uma quantia significativa 
para entrar no mercado, o que não era o nosso caso, e a 
Tranquilidade, à qual não pudemos ter acesso por razões que 
talvez um dia venham a sair à luz do dia, nenhuma das outras 
operações postas à venda despertaram o nosso interesse. 

mais a competitividade da oferta 
de produtos e serviços para clien-
tes e parceiros de distribuição (cor-
retores e agentes). Esta operação 
permitirá também o acesso a um 
patamar de eficiência operacional 
superior, a uma harmonização do 
modelo de governo e dos mecanis-
mos de controlo e a uma gestão de 
capital mais adequada. A capacida-
de de investimento da nova com-
panhia também sairá reforçada. 
Serão assim criadas condições para 
ambicionar um papel de liderança 
no setor”, afirma à VE Jan de Poo-
ter, CEO da Tranquilidade.

Efetuadas as aquisições e fusões, 
que desempenho têm alcançado? 
“Com esta consolidação nasce o 
segundo maior operador de segu-
ros em Portugal, com mais de 15% 
de quota de mercado nos ramos 
Não Vida, cerca de 1,4 milhões de 
clientes e quase 650 milhões de eu-
ros de prémios anuais”, acrescenta.

Efetuadas estas operações, to-
dos tentam minimizar os impac-
tos junto dos seus clientes. “Nesta 
fase, não há qualquer impacto para 
os clientes, sejam eles da marca 
Açoreana ou da marca Tranquili-
dade, pois continuarão a benefi-
ciar do aconselhamento e apoio do 
seu agente, dos canais habituais de 
contacto com a companhia (lojas, 

linhas telefónicas, sites web) e da 
qualidade de serviço que se pre-
tende reforçar. O processo de in-
tegração será gradual, virado para 
o mercado e com o maior cuidado 
para os nossos clientes e parceiros 
de distribuição, e com uma pro-
posta de valor cada vez mais forte”, 
explica Jan de Pooter. 

CA Seguros quer 
concorrência equilibrada

Quem está de fora deste movi-
mento de concentração, observa 
atentamente a evolução do merca-
do. “Um dos aspetos que marcam 
indubitavelmente a evolução do 
mercado segurador português é o 
aparecimento de acionistas estran-
geiros, em posições dominantes, 
em algumas das maiores compa-
nhias. Esta alteração estrutural, 
muito provavelmente, irá ter im-
plicações na dinâmica concorren-
cial do mercado, que esperamos 
sejam no sentido de contribuir 
para uma evolução equilibrada”, 
afirma à VE João Pedro Borges, 
presidente do Conselho de Admi-
nistração Executivo da CA Segu-
ros.

Fidelidade continua 
líder de mercado

A estrutura do mercado segura-
dor em Portugal nos últimos anos 
tem-se caracterizado pela presença 
de um “player” dominante, a Fi-
delidade, com uma quota de mer-
cado não vida de 26%, com uma 
distância significativa relativamen-
te ao segundo maior operador, 
a Apollo, com 15% de quota de 
mercado (tendo já em conta a jun-
ção da Tranquilidade e da Acorea-
na), seguidas de um número signi-
ficativo de companhias de média e 

pequena dimensão. Segundo Joa-
quim Paulo, “este enquadramento 
de mercado tem conduzido a uma 
competição elevada entre as com-
panhias seguradoras, com impacto 
negativo nos níveis de rentabilida-
de técnica do setor”. 

“Neste contexto competitivo, o 
movimento de concentração que 
se iniciou nos últimos dois anos 
originará, por um lado, a criação 
de um primeiro grupo de compa-
nhias de maior dimensão que irão 
concorrer entre si pelo domínio do 
mercado e, por outro lado, a redu-
ção do número total de operadores 
e o aumento da respetiva dimen-
são média”, 

Quem está fora deste movimen-
to de concentração procura res-
ponder em diversidade e qualidade 
de oferta. “O principal objetivo da 
Crédito Agrícola Seguros é assegu-
rar um serviço de elevada qualidade 
aos clientes e associados do Grupo 
Crédito Agrícola e simultaneamen-
te assegurar uma rentabilidade ade-
quada dos capitais investidos”, de-
fende o CEO da CA Agrícola.  

“Assim, continuaremos a pro-
mover um crescimento equilibra-
do e sustentado elevando a nossa 
penetração na base de clientes do 
Crédito Agrícola e o número de 
apólices médio por cliente. Conta-
mos já no próximo ano atingir um 
volume global de prémios brutos 
emitidos que ultrapassará os 100 
milhões de euros, aumentando a 
nossa quota de mercado”, acres-
centa João Pedro Borges.

A APS – Associação Portuguesa 
de Seguradores “não faz comentá-
rios sobre o tema fusões e aquisi-
ções, dado tratar-se de uma dinâ-
mica de mercado sobre a qual não 
tece quaisquer juízos”, respondeu 
à VE. A Fosun e a Ageas também 
não responderam.

de 55% 

“A competição elevada 
entre as companhias 
seguradoras tem um 
impacto negativo nos 
níveis de rentabilidade 
técnica do setor”

“Várias seguradoras importantes do 
mercado levam já uma série de três, quatro 
e mesmo cinco exercícios com prejuízos 
fortes”

JOSÉ DE SOUSA
Presidente e CEO da Liberty 
Seguros

Fusões e aquisições vão prosseguir até 2018 
Questionado sobre a tendência de futuro do mercado 
segurador português, Joaquim Paulo responde: 
“Esta alteração no enquadramento competitivo do 
setor deverá criar um maior equilíbrio concorrencial, 
com o reforço da rentabilidade e solidez financeira 
dos diferentes operadores, criando condições 
para melhorar a eficiência operacional e motivar 
a modernização do setor ao nível dos produtos e 
serviços oferecidos aos clientes, com mais inovação, 
nomeadamente através da oferta de soluções digitais 
e mobile”. 
“Outro fator relevante é o crescente desligamento 
que se tem assistido entre os setor segurador e 
bancário ao nível acionista, motivado essencialmente 
pela evolução no enquadramento regulatório, quer no 
setor bancário quer no setor segurador, mais exigente 
ao nível do consumo de capital mas também ao 
nível da observância de um conjunto de outros 
requisitos regulatórios que requerem uma crescente 
sofisticação técnica e das estruturas de suporte ao 
negócio. Esta separação entre grupos seguradores 
e bancários é compensada ao nível comercial com 
acordos de distribuição de diferentes configurações 
que permitem a continuidade da exploração de um 
canal de distribuição fundamental”.
“É assim expetável que continuem a verificar-se ao 

longo dos próximos dois anos operações de fusões 
e aquisições no setor segurador em Portugal, no 
sentido de uma maior concentração, com alguns 
dos atuais ‘players’ a reforçarem a respetiva posição 
de mercado ou com a entrada de novos investidores 
estratégicos e/ou financeiros”, conclui o “partner” de 
Financial Services da Deloitte.

Joaquim Paulo, “partner” de Fnancial Services da Deloitte.
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Seguradoras de capital nacional contam com menos de 10% de quota

Fosun, Apollo e Ageas 
têm mais de 55% do mercado 
segurador português


