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SEGUROS 

Tranquilidade deixa 
produtos de poupança 
O ambiente de juros baixos e as novas regras de solvência levaram a Tranquilidade a 
rever a sua estratégia. Esta segunda-feira, deixou de aceitar novos contratos financeiros, 
reduzindo a sua oferta no ramo vida. Os antigos produtos continuam em vigor. 

Miguel Baltazar 

4 
TkÂNQU  DADE 

A Tranquilidade, sob a presidência executiva de Jan de Pooter, reduziu a oferta no ramo vida ao deixar os produtos financeiros. 

DIOGO CAVALEIRO 

díogocavaleiro@negocios.pt  
MARIA JOÃO GAGO 
mjgagoenegocios.pt 

A Tranquilidade 
deixou de comer- 
cializar PPR (pro- 
dutos poupança 
reforma) e pro-

dutos de capitalização. Na práti-
ca, abandonou a área de poupan-
ça, onde Os produtos são tradicio-
nal men te calculados com base 
em taxas de mercado. "A manu-
tenção da oferta de produtos fi- 

nanceiros deixou de ter justifica-
ção comercial e económica", assi-
nala a seguradora em resposta a 
perguntas do Negócios. 

Para a companhia, cuja gestão 
executiva é assumida por Jan de 
Pooter, há dois grandes motivos 
para a decisão: juros e regulação. 
"A actual conjuntura, caracteri-
zada por taxas de juro muito bai-
xas ou até negativas, e novas re-
gras para cálculo de solvência, que 
provocou uma queda de mais de 
50% no mercado de seguros de 
vida financeiros desde 2014, im-
pactou muito negativamente o 
valor deste segmento de negócio", 
indica a companhia. 

Foi também esta a mensagem 
que a administração da segurado-
ra, detida pelo fundo de "private 
equity" americano Apollo, passou 
aos colaboradores das redes 
quando, na segunda-feira, 12 de 
Setembro, anunciou a suspensão 
da "comercialização de novos 
produtos financeiros e mistos (in-
dividual e grupo), mantendo as 
garantias contratualizadas para 
os contratos existentes". 

O grupo Tranquilidade - que 
teve lucros de 29,3 milhões no ano 
passado, depois do prejuízo de 188 
milhões em 2014 causado pela 
queda do accionista Grupo Espí-
rito Santo - sempre foi mais for- 

te no ramo não vida (acidentes de 
trabalho, automóvel, incêndio, 
etc.), onde é a terceira maior em-
presa em Portugal, do que na área 
vida, em que a companhia T-Vida 
é a 20.a maior do mercado, com 
quota de 0,5%. Depois da suspen-
são destes produtos, "as priorida-
des estratégicas da companhia 
centram-se na exploração das 
oportunidades nos segmentos de 
vida risco, saúde e multirrisco 
(segmentos em crescimento e 
com rendibilidades superiores)", 
indica a companhia. 

A introdução de novas regras 
de regulação do sector, conheci-
das como Solvência II, no arran- 
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TOME NOTA 

A suspensão 
afecta os 
clientes? 

9 
PRODUTOS 
A Tranquilidade 
informou a rede que 
suspendeu nove 
produtos de poupança 
e de capitalização que 
estavam na sua carteira. 

MOTIVOS 

A decisão de abandonar 
os produtos financeiros 
do ramo vida deve-se 
à Solvência II e ao 
contínuo ambiente de 
baixas taxas de juro. 

quedo ano, vieram trazer maiores 
exigências às seguradoras, incluin-
do a necessidade de mais capital 
para cobrir Os produtos mais arris-
cados. Antes da entrada em vigor, 
já se antecipava que, continuando 
o ambiente de baixas taxas de juro, 
o ramo vida fosse mais prejudica-
do precisamente por estar muito 
ligado aos mercados financeiros. 

Para já, outras empresas do 
sector não estão a mexer na cartei-
ra. A Fidelidade, a maior do ramo 
vicia, indica que não teve um rea-
justamento da sua oferta. A Oc 
dental. ainda que admit indo estar 
sempre a avaliar o mercado, tam-
bém não mexeu nos produtos. ■ 

A partir desta semana, deixou de 
se poder subscrever produtos de 
poupança da Tranquilidade. Os 
clientes que já os tinham têm as 
garantias contratualizadas salva-
guardadas, diz a seguradora. 

QUAIS OS PRODUTOS 
AFECTADOS 
A decisão da Tranquilidade de al-
terar a oferta afectou nove produ-
tos: PPR Garantido T, Plano Pou-
pança Essencial - PPR, Plano Pou-
pança Essencial - Capitalização, 
Poupança Investimento Total - 
PIT, Super Protecção Jovem, Valor 
Familiar, Fidelity Poupança, Pla-
no Empresas Total - PET e Tran-
quilidade Plano Seguro. 

COMO AFECTA OS 
NOVOS CLIENTES 
A opção da seguradora do grupo 
Apollo (onde também está agora 
a Açoreana) é precisamente a de, 
a partir de dia 12, ter interrompi-
do a venda de novos contratos 
destes produtos financeiros. Ou 
seja, um cliente que estivesse in-
teressado nos mesmos terá de 
procurá-los noutra empresa. Pro-
dutos de poupança, como os PPR, 
deixam de poder ser subscritos na 
Tranquilidade. 

COMO AFECTA OS 
CLIENTES EXISTENTES 
"Para estes produtos, não será 
mais aceite entregas adicionais 
e/ou aumento do valor das entre-
gas periódicas, conforme previs-
to nas condições gerais dos pro-
dutos que conferem ao segurador 
o direito de: (...) em qualquer mo-
mento e pelo período que fixe, não 
aceitar ou limitar a entrega de 
prémios periódicos ou adicionais 
ao contrato, recusar a alteração 
do valor do prémio periódico ini-
cialmente contratado, se superior, 
ou a retoma da periodicidade", 
justifica a Tranquilidade. Isto é, os 
produtos em vigor não podem so-
frer alterações: as garantias con-
tratualizadas são mantidas. A se-
guradora assegura ao Negócios 
que, "nos contratos com entregas 
programadas, o valor das mesmas 
será mantido". 
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Tranquilidade 
deixa 
de vender 
produtos 
de poupança 
MERCADOS 20 e 25 


