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Recordo-me da crise financeira de 2008, 
quando todos nos diziam, naquela altura, 
que éramos demasiado jovens para saber 
lidar com uma crise como aquela, mas a 
verdade é que havia muito poucas pes-
soas com experiência para lidar com uma 
crise financeira de tal dimensão e com as 
consequências económicas e sociais que 
esta acarretou. Tudo nessa crise era novo 
e diferente das anteriores, pelo que tive-
mos que navegar à vista, ou seja, tivemos 
que improvisar.
Há dois anos, em meados de março de 
2020, quando a pandemia COVID 19 
eclodiu, já não permiti que alguém nos 
dissesse que não tínhamos experiência 
para gerir esta nova crise, porque quem 
tinha? Quantas prestigiadas escolas de 
negócio tinham masters sobre “Como 
saber gerir em tempos de uma pandemia 
global?”. Mais uma vez, tivemos que im-
provisar, decidindo na hora, com base em 
critérios de bom senso e tentativa-erro.
Há menos de um mês, a Rússia invadiu 
a Ucrânia, o que trará sérias consequên-
cias para a economia global, acrescentan-
do e agravando impactos nefastos aos já 
decorrentes da pandemia COVID 19. As 
crescentes pressões inflacionistas, a es-
cassez de matérias-primas, o aumento de 
preços de combustíveis, energia e outros 
commodities, a perda de poder de com-
pra, trazem desafios e dificuldades adicio-
nais ao bom cumprimento dos contratos.
Estou convicto que ninguém se atreverá 
a dizer que tem um plano para resolver 
esta situação, baseado na experiência 
passada de situações semelhantes. Certa-
mente, alguns estarão a considerar vários 
cenários plausíveis, antecipando o que 
pode ou não acontecer, se ocorrerem os 
cenários A, B ou C – planos, previsões e 
cenários. Enfim, não nos enganemos, va-
mos ter que improvisar – novamente. Se 
o cenário A se materializar, nós faremos 
isto, esperando que funcione; se o cenário 
B ocorrer, nós faremos aquilo, esperando 
que funcione; se o cenário C se tornar 
realidade, nós faremos aqueloutro, espe-
rando que funcione; e se nenhum destes 
cenários for realidade e/ou os nossos pla-
nos não funcionarem, improvisaremos!
Temos que admitir que, neste ambiente 
de caos e incerteza, os latinos sentem-se 

mais confiantes, com capacidade para 
tomar melhores decisões que outras cul-
turas/povos. Aprendemos a improvisar, 
sempre improvisámos, vivemos na impro-
visação e, embora durante anos tenhamos 
sido duramente criticados por improvi-
sar, temos agora esta enorme vantagem 
competitiva.
É chegada a hora de num setor tão con-
servador como o segurador, começarmos 
a interiorizar a nova ordem mundial. 
Mais crises e desafios em frequência e 
severidade, que nunca ninguém expe-
rienciou no passado. A melhor defesa é o 
ataque – há que introduzir ideias disrup-
tivas, produtos disruptivos e incorporar 
mentes disruptivas nas nossas organi-
zações – já! Uma mente disruptiva não 
precisa necessariamente de se vestir com 
cores vivas, ou ter cabelos coloridos, pois 
a disrupção está dentro de nós e não fora! 
A nossa obrigação é procurar essas pes-
soas e fazê-las pensar o futuro das nossas 
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organizações. Algumas ideias serão úteis, 
outras não, mas o certo é que nos darão 
outro ponto de vista, que ninguém havia 
considerado antes. Dotarão as nossas or-
ganizações de improviso, de flexibilidade!
Pensemos então em mercados e produtos 
disruptivos, pensemos o Metaverso dos 
seguros. Que tipo de seguros vão exigir as 
pessoas nestes novos cenários? Talvez um 
seguro de “evacuação”, pelo qual uma se-
guradora se encarrega de mudar a sua fa-
mília de um país para outro? Um seguro 
para “Youtubers” ou “TikTokers”? Será 
isto loucura ou pensamento disruptivo? 
Que tipo de seguros as empresas vão exi-
gir de nós? Um seguro para cobrir a falta 
de matérias-primas? Ou talvez o famoso 
seguro paramétrico, que cobre um míni-
mo de radiação solar ou de fluxo eólico 
(muito na moda, agora com as energias 
renováveis)?
Não estou a dizer que os seguros tradicio-
nais vão desaparecer, claro que continua-
rão, mas também estes serão certamente 
feitos e contratados de forma diferente da 
atual.
Continuemos a planear cenários, a traçar 
a estratégia, a formular os planos de negó-
cio, a fazer orçamentos, a identificar e ava-
liar os riscos, etc., etc., mas num mundo de 
caos e incerteza constantes, em que tudo se 
altera à velocidade da luz, sejamos, tam-
bém, mestres do improviso, tenazes imagi-
nativos e disruptivos pensadores!
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