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geração de soluções personalizadas de telemática
automóvel
Trieste, Itália/Mayfield Village, Ohio, EUA – O Grupo Generali e o Grupo de Companhias
de Seguros Progressive, um dos líderes mundiais em telemática para o seguro
automóvel, estabeleceram uma parceria na área de pesquisa e de desenvolvimento que
visa melhorar as respetivas capacidades de análise de dados e dinamizar a oferta de
produtos.
Este acordo vai permitir que os dois grupos partilhem os seus conhecimentos
telemáticos para beneficiar de sinergias de abrangência, competências e de economias
de escala. Baseando-se nas suas experiências enquanto líderes nos mercados em que
operam, a Generali e a Progressive pretendem continuar a inovar os seus sistemas de
caracterização comportamental, de maneira a explorar uma nova geração de soluções
telemáticas personalizadas para automóveis, que ao recompensar os condutores mais
seguros, os ajudarão a melhorar na sua condução através de feedback personalizado
para o cliente.
Valter Trevisani, o Chief Insurance Officer da Generali, afirmou: “A colaboração com
a Progressive permite à Generali acelerar a implementação da sua estratégia de
Connected Insurance e análise avançada. A união de forças com um protagonista como
a Progressive vai marcar um novo passo à frente na sofisticação da nossa gama de
produtos e das nossas capacidades de análise de dados, suportando assim a melhoria
ulterior do nosso desempenho técnico.”
Pat Callahan, Presidente de Produtos para Particulares Progressive Insurance,
comentou: “A Progressive foi pioneira na utilização da telemática no mercado de
seguros dos EUA, e é nossa preocupação melhorar constantemente as suas
funcionalidades na ótica do cliente. São sempre mais os consumidores que optam por
aderir voluntariamente ao nosso programa Snapshot e sabemos que a capacidade de
previsão dos principais comportamentos na condução – por exemplo, o número de
quilómetros, as travagens, e o horário em que se conduz – pode ser mais de duas vezes
mais exata do que no caso das variáveis tradicionais de tarifação, como o perfil
demográfico do condutor ou o ano, marca e modelo do veículo seguro. Esta
colaboração internacional com a Generali permite-nos expandir e aprofundar os
conhecimentos dos nossos clientes, para assim podermos ajudar os condutores mais
prudentes a poupar ainda mais dinheiro através do nosso programa Snapshot.”
A Generali detém uma posição de liderança na telemática para automóveis na Europa.
No ano de 2011, em Itália, foi a primeira companhia a introduzir uma solução baseada
sobre o estilo de condução através da Genertel, a companhia de seguro direto do
Grupo. No mercado italiano a Generali tem mais de um milhão de apólices, com um
vasto leque de soluções personalizadas para os diferentes segmentos da sua clientela,
baseadas na quilometragem ou no comportamento do condutor, todas elas vendidas
pelos seus agentes bem como pelos canais diretos. Em meados de 2015, a Generali
adquiriu o pleno controlo da MyDrive Solutions, uma start-up inglesa, fundada em 2010,

que é líder na utilização de instrumentos de análise de dados para identificar os estilos
de condução, com a finalidade de identificar produtos inovadores e personalizados para
os clientes, e tarifas favoráveis para os condutores de baixo risco.
Nos EUA, a Progressive é o líder nos seguros baseados na utilização. Desde a
introdução do primeiro aparelho telemático wireless em 2008, mais de 4 milhões de
condutores já experimentaram o Snapshot. No mesmo período, a Progressive recolheu
dados de mais de 15 mil milhõesde milhas de condução. O Snapshot é um programa
opcional de descontos, que oferece poupanças no seguro automóvel em troca da
partilha pelos condutores dos seus hábitos com a Progressive. Aqueles que conduzem
menos, de maneira mais segura e em horários menos perigosos t~em maior
probabilidde de beneficiar de descontos.

Sobre o Grupo Generali
O Grupo Generali está entre as principais seguradoras a nível mundial, com uma receita total de prémios
superior a 74 Mil Milhões em 2015. Com mais de 76.000 colaboradores em todo o mundo e presente em
mais de 60 países, o grupo ocupa uma posição de liderança nos mercados da Europa Ocidental e tem
uma presença cada vez mais importante na Europa Oriental e na Ásia Central. Em 2015, a Generali era a
única companhia de seguros incluído entre as 50 empresas mais inteligentes do mundo pelo MIT
Technology Review.

Sobre a PROGRESSIVE®
O Grupo de Companhias de Seguros Progressive torna mais fácil a compreenção, compra e utilização do
seguro automóvel. As opções oferecidas pela Progressive permitem aos consumidores comunicar onde,
como e quando é mais conveniente – online, no site progressive.com, pelo telefone 1.800.PROGRESSIVE,
num dispositivo móvel, ou pessoalmente, com um agente local.
Os seguros Progressive cobrem automóveis, camiões, motociclos, barcos, veículos de recreio e
residências, tanto pessoais como comerciais. Os seguros de habitação são subscritos por operadores
selecionados, incluindo a American Strategic Insurance (ASI), uma subsidiária detida maioritariamente
pela Progressive.
A Progressive é o quarto maior segurador automóvel do país; um líder na venda de seguros para
motociclos e a principal seguradora para frotas; através da ASI, é uma das maiores 20 companhias no
seguro de habitação. A Progressive também disponibiliza um seguro automóvel online na Austrália, no
endereço http://www.progressiveonline.com.au.
Fundada em 1937, a Progressive está empenhada em manter a tradição na oferta de serviços e
instrumentos de compra que poupam tempo e dinheiro as clientes, como por exemplo Name Your Price®,
Snapshot® e os seus Centros de Serviço.
As acções ordinárias da The Progressive Corporation, empresa com sede em Mayfield Village, no Estado
do Ohio, são negociadas com a sigla NYSE:PGR.

