
MDS cobre
com mais eficácia
os riscos das
empresas nacionais
Multinacional abre as portas do mercado de Londres
de seguros especializados. Uma vantagem para
as organizações portuguesas. As novas soluções
de seguro disponíveis para as companhias portuguesas,
a importância de se fazer uma gestão activa dos riscos
a que se está exposto ou as tendências do sector
também são aprofundadas neste especial.

Seguros

O Negócios em Rede é uma plataforma de comunicação das empresas e marcas que acreditam na
força e no valor do Negócios. Faz parte integrante do Jornal de Negócios nº 3858, de 24 de Outubro
de 2018, e não pode ser vendido separadamente.
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Os mais reputados profissionais na gestão de riscos emergentes ou complexos
estão no Lloyd’s, que é sustentado por um rating financeiro sólido e detém
licença para operar em mais de 200 países.

ENTREVISTA

A MDS é o único
broker do Lloyd’s
de língua
portuguesa

Seguros

A multinacional portuguesa líder
na corretagem de seguros e con-
sultoria de riscos fez história ao
abrir as portas do mercado lon-
drino de seguros especializados
às empresas de países de língua
portuguesa. Ricardo Pinto dos
Santos, CEO da MDS Portugal,
revela em entrevista as novas so-
luções de seguro disponíveis para
as companhias portuguesas e
alerta para a necessidade de as
organizações fazerem uma gestão
activa dos riscos a que estão ex-
postas, sob pena de terem a sua
continuidade e sustentabilidade
em risco.

A MDS é o único Lloyd’s broker
dos países de língua portuguesa.
Em que consiste o Lloyd’s e como
foi possível à MDS entrar nesta
elite?
Enquanto único broker regis-

tado do Lloyd’s a operar em Por-
tugal, a MDS passou a estar apta
a colocar negócio directamente
naquele que é o maior mercado

de seguros especializados do
mundo. O Lloyd’s reúne os mais
reputados profissionais na gestão
de riscos emergentes ou comple-
xos, é sustentado por um rating
financeiro sólido e detém licença
para operar a nível internacional
em mais de 200 países.

Esta nomeação, concedida
após um processo de selecção
muito criterioso, resulta do reco-
nhecimento da nossa actuação a
nível nacional e internacional,
bem como do conhecimento e
know-how técnico das nossas
equipas, que estão entre as me-
lhores do mundo. Foi um marco
muito importante e prestigiante
para a MDS e para Portugal, pois
permite o acesso a um dos mais
importantes mercados de seguro
e resseguro do mundo, facilitan-
do a cobertura de riscos das em-
presas e organizações nacionais.
De referir que a MDS é o único
broker lusófono entre os apenas
258 que a nível mundial traba-
lham com o Lloyd’s of London.

Quais são as vantagens concre-
tas deste estatuto para as empre-
sas portuguesas?
O Lloyd’s é uma referência

mundial na sua área, aliando um
forte carácter inovador a um pro-
fundo conhecimento das leis e re-
gulamentos locais. O nível excep-

cional de conhecimentos, expe-
riência e inovação em seguros e
resseguros, a resiliência e adapta-
ção a mudanças extraordinárias,
permite disponibilizar as mais
inovadoras e competitivas solu-
ções para riscos emergentes e
complexos.

Através da MDS, as empresas
portuguesas passam a ter acesso
a uma resposta competitiva e ino-
vadora para a transferência dos
seus riscos. Soluções state-of-the-
art para vários tipos de riscos
complexos, como os de carácter
ambiental, cibernético, catástro-
fes naturais ou grandes riscos in-
dustriais.

Acresce a tudo isto uma sóli-
da base de capital – o Lloyd’s ac-
tualmente possui um rating A+
da Standard & Poor’s, AA- da
Fitch e A da A.M. Best – e a segu-
rança do pagamento de sinistros.

Os novos riscos são uma ameaça
real para as empresas portugue-
sas?
Os novos riscos são uma

ameaça real para as empresas em
geral, sejam elas portuguesas ou
não. Num mundo global, com a
quantidade de interacções hoje
existentes, com a partilha de in-
formação, as empresas têm de
perceber que estão sujeitas a
ameaças internas e externas e que

necessitam de ter uma política de
gestão de riscos global. Isso é
muito claro, por exemplo, ao ní-
vel das cadeias de abastecimento
e da necessidade de assegurar a
continuidade de negócio.A entre-
ga de uma matéria-prima fora do
tempo, um ataque cibernético a
um fornecedor, o roubo de dados
da empresa através de brechas de
segurança criadas por emprega-
dos de forma involuntária, são
apenas alguns casos que as em-

presas necessitam de acautelar,
seja através da implementação de
medidas preventivas e educacio-
nais, seja recorrendo a seguros
que ajudem a minimizar as per-
das potenciais.

Isso quer dizer que as empresas
não estão correctamente segura-
das?
Existe ainda um caminho a

percorrer. Algumas empresas
portuguesas estão hoje muito
mais atentas à necessidade de ge-
rir os riscos a que estão expostas,
mas ainda existem muitas mais
que estão longe de minimizarem
esses riscos e de se protegerem
correctamente.

É fundamental, para a susten-
tabilidade das empresas mas tam-
bém dos seus colaboradores, for-
necedores e da economia como
um todo, que a gestão de risco es-
teja no topo da preocupação dos
empresários e gestores. Este tra-
balho não é fácil, pois implica co-
nhecimento técnico e experiên-
cia. Além disso, as soluções para
diversos riscos só podem ser en-
contradas nos mercados interna-
cionais, o que cria dificuldades
acrescidas.

Quais os principais riscos a que
as empresas estão expostas?
Depende muito da actividade

Digitalização e inovação
criam vantagens
competitivas

A MDS é hoje uma multinacional,
com interesses em cerca de 100
países, pelo que conhece muito
bem a realidade económica e em-
presarial a nível global. Como vê o
sector dos seguros a nível mundial
no actual contexto económico?
O sector dos seguros tem sido

afectado pela mudança disruptiva
dos comportamentos dos clientes
e pela entrada de operadores com
novos modelos, provocada pela
velocidade da alteração tecnológi-
ca, ameaçando (ou desafiando) o
seu crescimento.

Entre os desafios que enfrenta
destacamos os movimentos de
consolidação do sector,a transfor-
mação digital de todas as indús-
trias, o desenvolvimento da sha-
ring economy,o impacto do terro-
rismo e da desigualdade social, as
alterações climáticas, uma regula-
mentação em rápida mudança ou
o envelhecimento da população.

Quais as principais tendências que
identifica ao nível da oferta de se-
guros e na actividade seguradora?
O ambiente de negócio em que

os seguradores se encontram,com
mudanças sociais, tecnológicas,
económicas,ambientais e políticas,
está a moldar as necessidades e as
expectativas dos clientes, impon-
do-lhes a necessidade de se ajusta-
remsob pena de hipotecaremo seu
sucesso.Os novos riscos e áreas de
negócios estão a impulsionar uma

reinvenção do processo de desen-
volvimento de soluções. Um pro-
cesso de co-criação, baseado na
partilha de experiências, conheci-
mentos entre o sector segurador e
os agentes económicos. Paralela-
mente, destaco o foco na eficiên-
cia do prémio,o conceito de“pay-
per-use”. O custo do seguro de-
pende do uso,seja medido emqui-
lómetros, espaço temporal, etc.

Ao nível da actividade, os se-
guros vão passarmais por soluções
de prestação de serviço e assistên-
cia, mantendo, no entanto, uma
componente de indemnização.Di-
ria até que haverá uma inflexão,
assumindo o serviço um peso mui-
to maior ao nível do produto dis-
ponibilizado pela seguradora.
Cada vez mais são fundamentais
as parcerias com sectores que pos-
sam assegurar essa vertente, e é
nesse sentido que a MDS tem vin-
do a trabalhar nos últimos anos.

A MDS tem vindo a distinguir-se
pela aposta na inovação e na digi-
talização. Que iniciativas tem des-
envolvido e implementado?
A MDS tem estado na van-

guarda da inovação em vários do-
mínios. Faz parte da nossa essên-
cia acompanhar e antecipar ten-
dências. Nesse sentido, as nossas
iniciativas desenvolvem-se em três
eixos: o reforço da experiência
para o cliente, a maior flexibilida-
de e rapidez na resposta ao merca-

do e a maximização da agilidade
ao nível de processos internos.

Um exemplo desta nossa visão
é a criação do MDS Lab, um hub
de inovação cuja missão é a de
apoiar a criação e o desenvolvi-
mento na empresa de projectos
inovadores de elevado potencial,
colocando desta forma a MDS na
vanguarda dessas tendências.

Quais as vantagens para os clien-
tes?
As vantagens fazem-se sentir

ao nível da qualidade do serviço,
da velocidade de resposta,da coor-
denação das acções. Por um lado,
os clientes podemrapidamente dis-
por de soluções de seguros adap-
tadas, beneficiar do nosso apoio
ao nível da consultoria de risco e
construirdispositivos de protecção
personalizados.Por outro,podem
aceder aos nossos serviços a partir
de qualquer ponto de contacto, o
que se traduz num aumento da co-
modidade e autonomia.

MDS acompanha e antecipa as tendências, desenvolvendo várias iniciativas.

“

da empresa. Numa perspectiva
genérica, e falando dos chamados
riscos tradicionais, temos desde
logo os ligados aos seguros obri-
gatórios, como o seguro de aci-
dentes de trabalho dos colabora-
dores, o seguro automóvel das
frotas da empresa, mas também
as responsabilidades profissio-
nais, mais aplicáveis no caso dos
serviços. No caso da indústria, te-
mos as instalações e equipamen-
tos, as perdas de lucros, as res-
ponsabilidades pela exploração e
pelos produtos…

Depois, há riscos que são co-
nhecidos e tratados há muito
tempo, mas que desde 2001 assu-
miram uma nova face, como os
riscos políticos e de terrorismo,
exigindo uma adaptação à nova
realidade. Cada vez mais as em-
presas têm de assegurar a protec-
ção dos seus trabalhadores expa-
triados ou em viagem através de
seguros adaptados, nomeada-
mente tendo em conta que hoje
muitas dessas empresas estão a
actuar em geografias considera-
das de elevado risco. Hoje, o ris-
co de rapto e resgate é, infeliz-
mente, uma realidade em muitos
países.

Todavia, as preocupações na
gestão de risco não acabam aqui.
Hoje, temos riscos emergentes,
que apenas estamos a começar a
conhecer. Por exemplo: o risco ci-
bernético, provavelmente o mais
impactante de todos e que assu-
me proporções preocupantes; os
riscos climáticos, ligados a todos
os fenómenos de uma natureza
em grande mudança; os riscos li-
gados às novas tecnologias, des-
de a nanotecnologia aos campos
electromagnéticos. Além disto,
há todo o novo paradigma na
área da saúde e dos seus seguros,
bem como em torno do envelhe-
cimento da população e da bus-
ca do “fim da morte”.

O que devem as empresas fazer
para mitigar esses riscos?
O indicado é as empresas so-

correrem-se de especialistas em
gestão de risco, como é o caso do
Grupo MDS. O nosso trabalho
passa, antes de mais, pela identi-
ficação e avaliação dos riscos em
conjunto com o cliente, procuran-
do depois formas de os mitigar ou
minimizar. Nos casos em que tal
não é possível fazer na totalida-
de, o trabalho seguinte passa por
tentar encontrar soluções de se-
guro de forma a transferir esses
riscos. Muitas vezes estamos pe-
rante riscos complexos cujas so-

luções são bastante sofisticadas e
só disponíveis no mercado inter-
nacional, pelo que a MDS é uma
grande mais-valia para os seus
clientes.

No entanto, é necessário ter
presente que nem todos os riscos
são possíveis de transferir, pelo
que em certas situações será ne-
cessário, no final do processo,
constituir instrumentos específi-
cos para enfrentar eventuais sinis-
tros.

Como pode a MDS ajudar as em-
presas nesse processo de gestão
de riscos?
Na MDS, a consultoria de

gestão de risco faz parte do nos-
so ADN e temos efectuado um
forte investimento nesta área, no-
meadamente numa abordagem
global e integrada da gestão de
risco. A RCG – Risk Consulting
Group, empresa especialista em
gestão de risco do Grupo MDS,
espelha essa aposta.

Na MDS, apoiamos as orga-
nizações no sentido de melhor
compreenderem o impacto dos
riscos a que estão expostas e a
implementar uma framework de
gestão de risco ajustada a cada
empresa e que responda às neces-
sidades de uma correcta identifi-
cação, análise, adequação/miti-
gação dos riscos, à identificação
e selecção de diversas formas de
transferência do risco, ao seu
acompanhamento. Obviamente,
as empresas e os mercados são
dinâmicos, o que exige uma
constante monitorização e adap-
tação.

Numa estratégia de gestão de
risco, os seguros assumem um
papel crítico, adequado e neces-
sário na transferência dos riscos
mais comuns, como os relaciona-
dos com a reputação, com a res-
ponsabilidade profissional ou
com os ataques cibernéticos,
além dos mais tradicionais que
têm de estar garantidos através
de apólices de seguro obrigató-
rias, como os acidentes de traba-
lho, a responsabilidade civil au-
tomóvel e o de incêndio. No caso
dos seguros mais complexos ou
relacionados com riscos emer-
gentes, em que o mercado segu-
rador interno não tem resposta,
o Grupo MDS está preparado
para encontrar soluções no mer-
cado internacional, quer através
de empresas do grupo como a
MDS RE, especialista em coloca-
ção e resseguro, quer através da
nossa qualidade de Lloyd’s
broker.

Através da MDS, as empresas
portuguesas passam a ter
acesso a uma resposta
competitiva e inovadora para
a transferência dos seus
riscos.

RICARDO PINTO DOS SANTOS,
CEO da MDS Portugal

“A MDS é hoje uma
multinacional com interesses
em cerca de 100 países.
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