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PRIMEIRA REFLEXÃO:
As vantagens de ter 
um corretor de seguros

No nosso quotidiano, pessoas e empre-
sas são permanentemente visadas no sen-
tido de optarem por produtos de seguros 
apresentados como sendo as escolhas 
mais certas e vantajosas para a sua vida. 
Lamentavelmente o resultado fi nal nem 
sempre é assim. 

Quando o nosso gestor bancário, o ven-
dedor que nos propõe um automóvel ou o 
colaborador da nossa própria Associação, 
nos querem vender “à pressa” um qual-
quer seguro em qualquer ramo, é funda-
mental exigir esclarecimentos, comparar 
propostas e ser aconselhado por profi ssio-
nais independentes cujo único vínculo 
que têm é com o próprio  cliente.

Parar para refl etir e pedir 

aconselhamento a quem, 

pela experiência, 

seriedade e 

conhecimento, pode 

orientar e acompanhar 

as decisões é, na nossa 

opinião, uma enorme 

vantagem. Esse é o 

papel da Luso-Atlântica 

em matéria de seguros.

DUAS REFLEXÕES SOBRE OS SEUS SEGUROS
• A IMPORTÂNCIA DE CONTAR COM UM CONSULTOR
• RISCOS CIBERNÉTICOS PARA A SUA FARMÁCIA

I&D LUSO-ATLÂNTICA
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r   António Corrêa Figueira, Administrador da Luso-
-Atlântica.
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Conhecimento e independência.
O desenho de soluções ajustadas 
às suas necessidades e aspirações

Qualquer dos referidos “distribuidores” 
não é profi ssional de seguros, não têm expe-
riência nem conhecimentos, nomeadamen-
te, no acompanhamento da regularização 
dos sinistros que só ocorrem – e desejamos 
sempre que tal não aconteça – depois de 
termos comprado e pago o seguro.

Vendem o produto que o Banco ou a 
Seguradora do Banco ou o concessionário 
ou marca automóvel considera que é o que 
defende os seus interesses directos (deles!) 
e desconhecem todos os outros seguros e 
soluções disponíveis no mercado segura-
dor, considerando que o “seu produto”, o 
seguro para que tem instruções e objecti-
vos de venda, é o melhor, o mais adequado 
e o mais “barato” para o seu Cliente!

Razões para ter um corretor 
ao seu serviço!

Sabedoria seria a primeira razão. 
As empresas, instituições e particulares, 

especializam-se em áreas profi ssionais e 
de negócio e procuram a excelência que 
os distinga da concorrência. Sabem clara-
mente reconhecer a importância do co-
nhecimento e da experiência no sucesso 
de qualquer atividade ou mesmo nas sim-
ples aspirações individuais. Têm por isso, 
a capacidade para reconhecer que, sobre-
tudo em matéria de seguros e cobertura 
de riscos, é fundamental a confi ança nas 
empresas e profi ssionais que, pela sua ex-
periência e qualidade, melhor os aconse-
lham e acompanham. Esse é o papel das 
empresas de corretagem e dos corretores.

A segunda razão deve-se à necessidade 
de orientação e triagem de informação.

Nos tempos actuais, as pessoas e as em-
presas vivem inundadas de informação. 
Mas informação não signifi ca conheci-
mento e, tal como não se é Médico por se 
ter literatura e informação médica dispo-
nível on-line, em matéria de Seguros é 
imperativo ter profi ssionais do seu lado 
que descodifi quem, tornem comparáveis 
e adaptem os Seguros às necessidades das 
empresas e particulares.

Uma terceira razão é a independência 
dos corretores face às seguradoras (que 
produzem o seguro).

Os corretores e as empresas de correta-
gem servem apenas os seus clientes, assu-
mindo-se verdadeiramente como o seu 
departamento de seguros, assegurando a 
defesa dos seus legítimos interesses no que 

se refere à obtenção dos melhores prémios 
possíveis para o leque de garantias, cober-
turas e franquias que foram selecionadas 
no seu Programa de Seguros.

Sendo o seguro um produto de ciclo 
invertido em que o Cliente paga primeiro 
e deseja nunca ter retorno (ou seja não ter 
sinistro!), o aconselhamento e identifi -
cação clara das necessidades de cobertu-
ra e de capitais a segurar no momento da 
contratação do seguro, é fundamental 
para que, no “momento da verdade”, tudo 
corra conforme desejado e dentro das ex-
pectativas do Cliente. Esta é, a meu ver, a 
quarta razão para o recurso aos nossos 
serviços de corretagem e consultadoria.

Quinta e última, mas não menos impor-
tante razão é que, a celeridade, capacidade 
e mesmo seriedade na regularização dos 
sinistros é muito variável entre segurado-
ras e o mesmo sucede também na quali-
dade dos seus serviços administrativos e 
de back-offi  ce no que se refere à emissão 
de apólices que consignem as condições 
particulares e especiais defi nidas para o 
Programa de Seguros. Compete ao corre-
tor auditá-las, conferi-las e validá-las 
para sua entrega ao Cliente.

O que diferencia a Luso-Atlântica é a 
experiência, o conhecimento e a dedi-
cação aos nossos clientes, estando sem-
pre disponíveis quando surgem 
problemas e dúvidas.

Investimos muito tempo na relação e 
conhecimento da realidade e especifi ci-
dades de cada Cliente, que tratamos 
como sendo único e irrepetível nas suas 
necessidades e particularidades.

Não fazemos “show off ” de curto prazo 
numa actividade que é, inequivocamente, 
de médio e longo prazo.

Prezamos e construímos relações de 
confi ança, garantindo elevados níveis de 
serviço e de capacidade concorrencial ao 
nível dos prémios obtidos e da imple-
mentação de medidas de prevenção e 
mitigação de riscos com regularização 
célere e a contento de sinistros.

SEGUNDA REFLEXÃO:
Riscos cibernéticos – 
consequências e formas 
de serem minimizados

Na sua Farmácia, no seu Laboratório 
de Análises Clínicas, na sua empresa e na 
sua vida particular, as tecnologias de in-
formação e comunicação (as chamadas 

TIC´s) são peças estruturais e estrutu-
rantes de toda a sua actividade. A circu-
lação de informação, a organização e a 
gestão do seu negócio é suportada por 
equipamentos  e programas cuja fi abili-
dade garante a operacionalidade e a con-
fi dencialidade que são a chave do seu 
sucesso.

Os riscos cibernéticos são uma 
realidade.

A revolução digital encontra-se cada 
vez mais presente no quotidiano das so-

A Luso-Atlântica 

é o único corretor 

em Portugal que tem 

um Departamento 

de Seguros específi co 

com uma equipa de 

profi ssionais altamente 

especializados na área 

da Saúde, com 30 anos 

de experiência ao serviço 

das Farmácias e também 

dos Laboratórios de 

Análises Clínicas.

É à Luso-Atlântica que 

Farmacêuticos, seus 

colaboradores e 

familiares recorrem 

sempre que precisam de 

apoio para garantir que 

tudo corre pelo melhor 

quando qualquer tipo de 

seguro por si contratado, 

com o nosso conselho, 

tem que ser utilizado. 
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ciedades desenvolvidas e Portugal não é 
excepção. O nosso dia-a-dia tem vindo a 
entrelaçar-se com o mundo online a nível 
profi ssional e pessoal, e as preocupações 
com a segurança neste domínio nunca 
foram tão importantes como hoje. 

          
Confidencialidade e competência.
A área da Saúde é uma das mais 
expostas em matéria a estes riscos.

A área da Saúde é particularmente sen-
sível aos riscos de quebra da confi dencia-
lidade, competindo aos profi ssionais de 
saúde e às suas instituições, garantir o 
sigilo profi ssional e a salvaguarda da in-
formação privada que diz respeito aos 
seus utentes. A divulgação indevida des-
ses dados pessoais tem consequências 
legais que podem responsabilizar de for-
ma muito signifi cativa os profi ssionais de 
saúde e as suas instituições pois são eles 
os guardiões dessa confi ança e têm por 
isso a obrigação de assegurar os meios 
que a garantam.

Nesta área, os riscos são múltiplos. 
Alguns exemplos:

•  Introdução de vírus informáticos 
nos sistemas danifi cando hardware e 
soft ware, com consequências devas-
tadoras em matéria de custos fi nan-
ceiros e na sobrevivência da própria 
atividade.

•  Os dados furtados são passíveis de ser 
utilizados de forma ilegal para a com-
pra de medicamentos, equipamento 

médico ou mesmo para fraude com 
seguradoras, pondo em causa o seu 
próprio nome.

•  Apropriação indevida da base de da-
dos do seu Laboratório, passível de 
ameaça de divulgação e extorção (ima-
gine-se o risco e as implicações da di-
vulgação de dados individuais como 
doenças infeto-contagiosas – HIV, 
hepatite, tuberculose - ou doenças de-
bilitantes ou oncológicas, na vida so-
cial e profi ssional de um indivíduo.

•  Ameaça ao bom nome e competência 
profi ssional da sua empresa por alte-
ração dos resultados laboratoriais, 
trocas de nome, parâmetros a estu-
dar, endereços, sexo, idade.

E importa questionar seriamente os 
seus fornecedores de soft ware e, even-
tuais, utilizadores dos seus dados de acti-
vidade, que tenham acesso remotamente 
aos seus servidores e computadores, sobre 
qual a forma como está garantido as in-
demnizações a que terá direito quando 
por erro deles e/ou negligência, por 
exemplo, a sua Farmácia tiver que encer-
rar porque um vírus destruiu a sua infor-
mação empresarial.

Consulte as notícias e novidades que 
temos para si em www.letterfarma.pt e 
decida as melhores alternativas de Se-
guros para si e para a sua Farmácia. 

Conte sempre com o nosso apoio 
para o que desejar. 

Ninguém segura a sua Saúde 
como nós!

Os denominados 

ciberriscos podem 

ser cobertos pelo 

mercado segurador e na 

Luso-Atlântica temos ao 

seu dispor especialistas, 

conhecimento e soluções 

que vão de encontro às 

reais necessidades neste 

domínio, assegurando 

uma correta transferência 

dos principais riscos em 

exposição associados ao 

exercício da vossa 

atividade.
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