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O grupo alemão msg Life é um dos líderes mundiais em 
soluções ao nível das tecnologias de informação e atua-
riais. Fundado em 1980, reúne hoje mais de nove mil es-
pecialistas e está presente em 28 países. Inclui sete em-
presas e a sua receita global supera 1,1 mil milhões de 
euros.

Sediado em Leinfelden-Echterdingen e com escritó-
rios em Munique, Dusseldorf, Hamburgo e Colónia, bem 
como na Holanda, Áustria, Suíça, Eslováquia, Eslovénia, 
República Checa, Polónia, Portugal, Espanha e EUA, o 
grupo msg Life conta entre os seus clientes a Axa, Ergo, 
Canada Life, Helvetia, Uniqa, Viridium e Zurich.

Os serviços da tecnológica abrangem desde a con-
sultoria personalizada a produtos de software padroni-
zados, passando por soluções que cobrem os vários as-
petos do negócio segurador. São introduzidas tanto em 
planos de pensões e seguros do ramo Vida, como tam-
bém em seguros Não Vida, responsabilidade pessoal e 
saúde.

Entre os serviços prestados pelo grupo destacam-se 
a estratégia relativa às tecnologias de informação (TI) e 
à digitalização. Os produtos disponibilizados cobrem di-
ferentes aspetos e áreas da atividade seguradora, des-

de as reclamações, à gestão dos principais seguros e 
resseguros, desde inventários de veículos de passagei-
ros às linhas industriais.

A msg Life disponibiliza no mercado português so-
luções de ‘software standard’, especificamente desen-
volvidas para o setor segurador e ajustadas aos dife-
rentes segmentos do negócio (Vida, Não Vida, Saúde). 
A ‘Unified Product Platform’ do grupo, destinada a se-
guradoras centradas na resposta às necessidades dos 
clientes, tem como objetivo aumentar a eficiência e agi-
lidade dos processos do negócio segurador, simplifi-
cando a sua complexidade de processos, apoiando as 
empresas na definição e modificação de produtos, per-
sonalizando-os e distribuindo-os no canal adequado. 
Trata-se de uma solução modular, disponível na cloud 
ou on premise.

O sistema de geração de documentos do msg Life 
gera documentos em vários formatos, podendo ser co-
nectada a diferentes sistemas, existentes ou novos. A 
tecnológica especializada no setor segurador dispõe 
ainda de uma solução totalmente digital para a gestão 
das transações comerciais e a administração de docu-
mentos. l
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Supertecnológica
do setor segurador

Estratégia para as teconologias de 
informação e digitalização são áreas 
fortes da empresa vocacionada
para o setor segurador.
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A maior seguradora francesa, a Crédit Agricole Assuran-
ces, detida pelo grupo bancário Crédit Agricole, comprou, 
em 2019, a GNB Seguros ao Novo Banco, passando a con-
trolar a 100% a sociedade e assegurando a distribuição 
dos seus produtos do ramo não-Vida na rede da institui-
ção financeira. A GNB seguros passou a denominar-se 
Mudum, que invoca o mundo e a mudança. A palavra po-
de ler-se em ambos os sentidos, simbolizando os desafios 
do Crédit Agricole na sua nova imagem em Portugal.

Em 2021 as vendas (produção acumulada) da Mudum 
Seguros ascenderam a mais de 76 milhões de euros, cres-
cendo 2% em relação ao ano anterior e permanecendo na 
19ª posição na listagem dos maiores grupos seguradores 
e seguradoras portuguesas.

A seguradora conta com mais de 70 profissionais es-
pecializados, que servem mais de 310 mil clientes parti-
culares e empresariais. As apólices em carteira ascendem 
a 460 mil.

No último ano a Mudum lançou uma parceria pilo-
to com a corretora Costa Duarte para a comercialização 
do  produto crédito seguro. A seguradora, para além do 
Novo Banco, tem igualmente uma parceria com o banco 
Credibom. Através da rede do Novo Banco a Mudum co-

mercializa seguros de saúde, automóvel, seguros de aci-
dentes de trabalho destinados a trabalhadores indepen-
dentes, o seguro multirriscos para proteção de negócios, 
seguros de casa, bem como produtos de proteção de aci-
dentes pessoais, proteção de crédito e proteção de em-
pregadas domésticas, dirigidos ao segmento particular. A 
parceria com o Credibom envolve a comercialização pe-
lo banco dos seguros de garantia de usados, automóvel e 
proteção de crédito.

A GNB Companhia de Seguros, que haveria de mutar-
-se na Mudum, tem as suas origens na atividade segura-
dora do antigo Banco Espírito Santo. Em 1996 foi criada a
Espírito Santo – Companhia de Seguros, que alterou, em
2006, a sua designação para BES – Companhia de Segu-
ros e depois, em 2015, para GNB Companhia de Seguros,
após o desmembramento do Grupo Espírito Santo e do
BES.

O Crédit Agricole, o principal banco de retalho, o maior 
gestor de ativos e o primeiro “bancaassurrer” do continen-
te europeu, está presente em 47 países, reunindo 142 mil 
colaboradores e servindo 51 milhões de clientes à escala 
global. O Crédit Agricole Assurances está presente em oi-
to países e conta com 5 100 colaboradores. l

MUDUM

A nova imagem do Crédit
Agricole no mercado português

O pioneiro da bancassurance 
no mundo, é agora Mudum 
em Portugal e quer crescer 
presença nos ramos Não Vida.


