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SITUAÇÃO GERAL DO SECTOR
Depois de uma restruturação no setor nos últimos 2 anos, o mercado segurador tem vindo a sofrer alterações provenientes de fusões, aquisições, saídas e 
entradas no mercado nacional. Neste momento é um sector em franca expansão, que tem apostado em talento fora do sector, na digitalização e em inovação. 

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CLIENTES
A evolução tecnológica do sector marca as tendências de contratação, à medida que a análise de dados adquire um papel importante para a gestão e 
segmentação de clientes. Surgem assim posições relacionadas com metodologias ágeis e a transformação digital. A procura de perfis mais tradicionais 
mantem-se estável nas empresas seguradoras.

Quanto às competências requeridas, o sector procura cada vez mais candidatos com conhecimentos de softwares específicos, data analysis, risco, IFRS17 
e solvência II entre outras competências. A capacidade de trabalho em equipa, a orientação a resultados e para eficiência e a empatia são algumas das soft 
skills mais valorizadas.

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CANDIDATOS
As novas gerações procuram oportunidades profissionais que lhes permitam dispor de autonomia e ofereçam a possibilidade de desenvolver-se profissionalmente, 
assumindo novos desafios e responsabilidades. Além de um salário competitivo, valorizam-se outros aspetos que facilitem a conciliação entre a vida profissional 
e pessoal, como o horário flexível e o trabalho à distância.   

TENDÊNCIA SALARIAL
Não se notaram grandes oscilações nas remunerações face ao ano anterior. O pacote salarial completa-se habitualmente com benefícios sociais como seguro 
de vida, acidentes e saúde, ticket restaurante e plano de pensões (em posições de gestão).

SOBRE NÓS
A Michael Page é uma marca do PageGroup, grupo fundado em 1976 e reconhecido como líder mundial em Recrutamento Especializado, para quadros médios 
e superiores. Conta com mais de 150 escritórios nos cinco continentes e em mais de 35 países. 

Temos equipas exclusivamente dedicadas ao recrutamento para os principais sectores de mercado, para as diversas áreas funcionais dentro das organizações. 
A nossa rede internacional permite-nos alargar a pesquisa a nível global, o que nos assegura um serviço ao cliente com um nível altamente especializado e 
experiente. 

Em Portugal, temos escritórios em Lisboa e no Porto e uma equipa alocada ao recrutamento para o sul do país, garantindo o apoio a diversos tipos de empresas 
a nível nacional e um recrutamento adequado às necessidades regionais.

Para além de Recrutamento Especializado, também fornecemos serviços de Consultoria de Human Capital, nomeadamente, estudos salariais, gestão de um 
centro de avaliação e análise de tendências de mercado.

METODOLOGIA 
O estudo de remuneração apresentado foi realizado graças ao nosso conhecimento do mercado e à constante relação com clientes e candidatos.

A informação deste estudo é o resultado de uma análise empírica de três fontes de informação: Base de dados, clientes e candidatos do setor e publicação 
de anúncios na imprensa e na internet.
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FUNÇÕES TÉCNICAS LISBOA PORTO

Atuário Sénior 40.600€ - 63.000€ 33.600€ - 49.000€

Atuário Júnior 18.200€ - 26.600€ 16.800€ - 23.800€

Subscritor 35.000€ - 63.000€ 30.800€ - 53.200€

Gestor Sinistros 14.000€ - 21.000€ 11.200€ - 18.200€

FUNÇÕES DE NEGÓCIO LISBOA PORTO

Diretor Comercial Brokers 70.000€ - 120.000€ 59.500€ - 100.800€

Account Broker 35.000€ - 50.000€ 28.000€ - 42.000€

Comercial - Agentes 18.900€ - 25.900€ 16.800€ - 23.800€

*Os valores apresentados são referentes à remuneração anual bruta, sem bónus

CONTACTOS
www.michaelpage.pt

Lisboa
Avenida da Liberdade, nº180-A, 3º andar 
1250-146 Lisboa 
+351 21 041 91 10 
lisboa@michaelpage.pt

Porto
Avenida da Boavista, n.º 1837,  Escritório 7.3
4100-133 Porto 
+351 22 120 43 60
porto@michaelpage.pt




