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Em todo o mundo as pessoas 
estão vivendo mais. Entretanto, 
o nível de renda não cresceu 
no mesmo ritmo do aumento 
da expectativa de vida ou do 
desenvolvimento científico. O 
mercado agora busca formas 
de tornar o produto atrativo 
para uma nova gama de 
consumidores

Kelly Lubiato

Mais gente com menos renda:

O seguro de vida, em sua essência, continua o mesmo: o 
consumidor paga um valor para garantir que, em caso 
de sinistro ou do final do período contratado, seus 
beneficiários tenham direito a uma indenização.

O que mudou muito ao longo dos anos foi a forma de chegar até 
o consumidor. Hoje, além dos corretores de seguros, as seguradoras 
podem contar com a distribuição através de bancos, lojas de varejo, 
concessionárias de serviços públicos, agências de turismo etc. Além 
destes, o fator mais recente foi a chegada de empresas de tecnolo-
gia para apoiar a distribuição dos produtos. Hugo Assis, líder dos 
Clientes de Seguros para Accenture América Latina, lembra que as 
insurtechs, em sua maioria, participam do ecossistema segurador 
aprimorando lacunas pontuais que o mercado possui há anos. “Se 
pensarmos no ciclo de um seguro de vida, tendo como tópicos 
principais a prospecção, cotação, produto, oferta, subscrição e 
sinistro, estas são agendas em que as Insurtechs têm apresentado 
soluções disruptivas”.

o grande desafio do 
seguro de vida
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Mas a aposta é que o negócio de 
seguros de vida terá que reinventar a 
experiência com o cliente, aumentando 
o seu leque de ofertas. “Acreditamos 
que o melhor caminho para aumentar a 
penetração de qualquer tipo de seguro é a 
conscientização sobre sua importância no 
planejamento financeiro e familiar. O Bra-
sil é o oitavo país com o maior potencial 
para o mercado segurador nos segmentos 
Vida e Não-Vida no mundo, entre as 96 
nações pesquisadas no Índice Global de 
Seguros Potenciais (GIP), elaborado pelo 
Serviço de Estudos da Mapfre”, explica 
Luiz Gutierrez, CEO da Mapfre Seguros.

Esse indicador calcula o déficit glo-
bal de seguros, estabelecendo a diferença 

entre a cobertura de seguro economica-
mente ideal a cada sociedade e o valor 
dessa cobertura realmente adquirida 
pela população, levando em consideração 
variáveis como penetração (prêmios/PIB) 
e tamanho da própria economia.

O estudo mostra que, em 2018, o GIP 
no Brasil estava em R$ 314,5 bilhões, 
valor equivalente a 1,5 vezes o mercado 
segurador brasileiro. Deste valor, 51,6% 
correspondem ao seguro de vida (R$ 135 
bilhões). 

Estes dados demonstram o tamanho 
do potencial de consumo do mercado 
brasileiro. Excetuando-se problemas 
econômicos, ainda há uma parcela da po-
pulação que possui capacidade financeira 

para investir no setor mas que não o faz 
por total desconhecimento. Portanto, um 
dos maiores desafios do setor está ligado 
à comunicação.

A penetração de seguro de vida no 
Brasil ainda está longe da média de paí-
ses desenvolvidos por diversos motivos, 
com destaque para a condição econômica 
da população e questões sociais, como 
a baixa preocupação com o futuro da 
família ou ausência de planejamento 
financeiro. “Em outros países, além do 
inverso do Brasil em temas de renda 
per capita e condição social, somam-
-se questões como catástrofes naturais, o 
que eleva a preocupação com a proteção 
e, naturalmente, cria uma importância 
maior ao mercado de seguros de vida”, 
avalia Assis.

Gutierrez ressalta que quando se 
avalia os demais países do BRIC (Brasil, 
Rússia, Índia e China), os potenciais do 
GIP são similares ou superiores ao do 
Brasil, o que mostra que o país está mais 
avançado nesse mercado.

A China lidera as duas listas, nos 
segmentos de Vida e Não-Vida, enquanto 
a Índia figura em segundo lugar em Não-
-Vida e terceiro em Vida. Já a Rússia se 
manteve em quinta colocação em Vida e 
sexto em Não-Vida.

A China é um caso a parte. Ela é o 
país que mais rapidamente viu o mercado 
de seguros se desenvolver, com taxas 
superiores a 20% até bem pouco tem-
po atrás. Ela já ocupa o segundo lugar 
mundial, com cerca de 500 bilhões de 

❙❙ Hugo Assis, da Accenture
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euros em prêmios de vida e patrimonial. 
A liderança ainda está com os EUA, 
com 1.200 bilhões de euros. Nas duas 
últimas décadas, o mercado de seguros 
do gigante asiático cresceu cerca de 20% 
ao ano. “Mesmo que o crescimento esteja 
em desaceleração, para cerca de 10% ao 
ano, o mercado da China ainda crescerá 
quatro vezes mais rápido que o mercado 
dos EUA. O resultado: por volta de 2030, 
será o maior do mundo (em termos de 
receita de prêmios)”, avalia Ludovic 
Subran, economista chefe da Allianz 
SE. Hoje, em termos de seguro de vida a 

China representa metade dos que são os 
EUA, porém já ultrapassou o tradicional 
mercado do Japão.

Subran, um dos responsáveis pela 
pesquisa da Allianz cujo título é “A China 
está vencendo a corrida das insurtechs?”, 
publicado em dezembro de 2019, avalia 
que o potencial de consumo de seguro 
de vida na China é enorme. “Apesar de 
ser uma sociedade que envelhece rapi-
damente, ela ainda não dispõe de uma 
seguridade social muito desenvolvida. 
Além disso, normas e comportamentos 
sociais também estão mudando rapida-

mente. Em outros países emergentes, um 
sistema de segurança social embrionário 
é frequentemente complementado por 
redes familiares. Por conta da política do 
“Filho Único”, as pessoas têm que fazer 
provisões para a sua velhice sozinhas”.

No Brasil, o potencial de consumo 
também é grande. Mais de 150 milhões 
de pessoas não possuem seguro de vida 
por aqui. O seguro é feito para proteger 
a família ou dependentes financeiros do 
segurado, isto é, em teoria toda pessoa na 
condição de gerador de renda deveria se 
proteger. “Obviamente, a proteção pode 
ser feita para seus dependentes financei-
ros por um período maior ou menor, a 
depender da condição econômica que o 
segurado possa assumir para pagar a apó-
lice. Porém, o que não se recomenda do 
ponto de vista de planejamento familiar é 
a ausência do seguro. Outro ponto im-
portante é a periodicidade de revisão dos 
valores de cobertura, pois as necessidades 
da família ou dependentes financeiros do 
segurado muda, então é recomendável a 
cada cinco anos reavaliar”, pondera Assis.

Qual é o papel da tecnologia?
Apesar o assunto transformação 

digital estar em alta há muito tempo, 
muitas empresas ainda não consegui-
ram incorporar seus conceitos. Segu-
radoras tradicionalmente são lentas 
para promover mudanças significativas. 
Entretanto, há momentos em que isso 
acontece de forma diferente. Um bom 
exemplo é a seguradora norta-america-
na John Hancock, que decidiu investir 
na qualidade de vida de seus clientes 
para melhorar os resultados.

Em 2015, John Hancock estabeleceu 
uma parceria com o Vitality, um progra-
ma de bem-estar com tecnologia, que 
fornece educação, suporte, incentivos e 
recompensas aos clientes pelas coisas 
cotidianas que eles fazem para serem 
saudáveis   - do exercício à compra de 
mantimentos saudáveis. Três anos depois, 
em setembro de 2018, a empresa deu um 
grande passo ao anunciar que todas as 
apólices de seguro de vida de John da 
seguradora viriam com o aplicativo Vi-
tality. Uma versão básica do programa é 
fornecida gratuitamente e completamente 
opcional para os segurados.

BRECHA DE PROTEÇÃO DO SEGURO E MERCADO 
POTENCIAL, 2008-2018

(bilhões de reais)
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Desde o início, a empresa sabia que 
a chave do sucesso seria encontrar uma 
maneira de os segurados compartilharem 
suas atividades saudáveis   de maneira 
rápida, fácil e segura. É por isso que o 
Vitality usa uma combinação de dispo-
sitivos portáteis para vincular os clientes 
diretamente ao programa, incluindo a 
oferta de um Fitbit gratuito e a oportu-
nidade de adquirir um Apple Watch por 
US $ 25, juntamente com um aplicativo 
móvel personalizado e site amigável para 
ajudar os consumidores a se apropriarem 
do seu bem-estar.

Estas ações corroboram a opinião do 
especialista da Accenture, Hugo Assis, 
que declara que o negócio de seguros 
de vida, obrigatoriamente, além de rein-
ventar a experiência com o cliente, será 
orientado a dados. Estes temas já estão 
endereçados nas agendas que as Insurte-
chs têm apresentando ao mercado. Com 
raras exceções, não existem insurtechs 
substituindo o modelo atual do negócio 
de seguros, mas elas estão modernizando 
os pontos de dor da indústria.

Estes pontos são muitos. As segura-
doras, atualmente, possuem dois cami-
nhos a seguir para chegar mais perto dos 
clientes: aquelas multilinhas operam com 
vários produtos complementares e perso-
nalizados de acordo com a conveniência 
do cliente; do outro lado está seguradora 
especializada, que tenta agora alavancar 
a sua atividade com operações digitais de 
baixo custo para trabalhar novas oportu-
nidades ou necessidades não atendidas 

anteriormente, principalmente porque 
elas eram insustentáveis por conta dos 
altos custos.

O executivo da Accenture explica 
que os clientes, agora, estão dispostos a 
compartilhar dados para que as empresas 
possam montar modelos complementa-
res às regras atuais, e que sejam mais 
customizados e benéficos. “As novas 
tecnologias também vão contribuir. 
Por exemplo, o reconhecimento de íris 
humana está muito evoluído e já possui 
aplicação direta em soluções que estarão 
nos celulares dos clientes. Se o estilo de 
vida saudável de um cliente pode ser 
comprovado na entrada e monitorado, 
esse mesmo cliente deveria ser recom-
pensado ao longo da jornada da relação 
com a seguradora”, avalia Assis. 

As mudanças demográficas que o 
País atravessa também afetam a sua capa-
cidade de consumo de produtos de seguro 
de vida. Assis cita os EUA, por exemplo, 
onde a geração Millenium (nascidos entre 
1980 e 1994) já compreende a maior parte 
da força de trabalho, e está na idade em 
que ocorre tradicionalmente a compra do 
Seguro de Vida. “Porém, essa geração 
carrega fatos novos importantes como 
empreendedorismo, mudanças frequentes 
de emprego e aumento de necessidade em 
priorizar o equilíbrio entre vida profissio-
nal e trabalho. Com isso, as seguradoras 
precisam desenvolver capacidades para 
entender melhor esses novos motivadores 
e comportamentos dessa geração, e focar 
na experiência”.

Subran, da Allianz, ressalta que os 
produtos de vida tradicionais são desa-
fiados por duas tendências: baixos ren-
dimentos e mudanças de estilos de vida. 
“A resposta: mudar os investimentos, de 
instrumentos de dívida para ativos reais, 
como ações e infraestrutura, menos ga-
rantias e mais flexibilidade em termos de 
pagamentos: as políticas da vida moderna 
precisam “respirar” com os altos e baixos 
da vida de seus clientes”.

“Temos no Brasil um movimento 
muito positivo, temos desenvolvido pro-
gramas de transformação em seguradoras 
que estão genuinamente dispostas a cria-
rem as capacidades necessárias para esse 
novo momento de mercado”, informa As-
sis. Para ele, esses programas de transfor-

mação englobam várias frentes e incluem 
profundas reestruturações na arquitetura 
tecnológica das empresas, modelo ágil de 
entrega, criação de capacidades para uso 
de dados, entre outros atributos necessá-
rios para criação de novas experiências 
aos clientes. “Além disso, vemos empresas 
orientadas a reinventar seu portifólio de 
produtos, agregando customização e fle-
xibilidade, aliado a um redesenho da jor-
nada do cliente nos mais diversos canais 
de distribuição, que vão desde o corretor, 
o banco, agregadores, até marketplaces 
digitais”, acrescenta. 

A tecnologia é uma aliada para fa-
cilitar e ampliar o acesso à informação, 
um dos maiores entraves enfrentados 
pelo mercado. No caso do consumidor, 
a transparência permite a ele encontrar 
melhores condições de negócios, além 
da possibilidade de conhecer melhor a 
empresa com a qual está conversando. 
“Sob o ponto-de-vista das seguradoras, é 
uma aliada na gestão de riscos e proces-
samento de dados. Mas o fator humano 
ainda é fundamental. Por exemplo: o 
consumidor, mesmo com livre acesso a 
ferramentas de pesquisa, muitas vezes 
necessita de uma ajuda adequada para 
entender as melhores condições e cober-
turas aderentes ao seu  estilo de vida. É 
aí que entra o que chamamos de papel 
consultivo do corretor de seguros. Esse 
profissional segue sendo o mais indicado 
para aliar toda a tecnologia disponível 
às soluções adequadas a cada situação”, 
avalia Gutierrez, CEO da Mapfre.

❙❙ Ludovic Subran, da Allianz❙❙  Luiz Gutierrez, da Mapfre
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