


brasileiro também ajuda para a evo-
lução do mercado. Com os juros em
queda, a economia se fortalece e o
capital disponível para se investir no
futuro aumenta. Além disso, os resse-
guros, que fornecem às seguradoras ga-
rantias para o pagamento dos prêmios,
não são mais monopólio estatal: ainda
neste ano, empresas de resseguros
estrangeiras poderão se instalar no Bra-
sil, trazendo expertise e diversificando
ainda mais o leque de produtos e ser-
viços. Isso aumentará a concorrência
saudável entre as empresas, benefician-
do o consumidor final (leia mais no
quadro nesta matéria).

Entre a gama de produtos ofere-
cidos pelas empresas, o de automóvel
ainda é o mais procurado pelos brasi-
leiros. Para tentar aumentar a carteira,
algumas seguradoras criaram produtos
menos massificados, para um público
específico. E o caso da Mapfre Auto,
com sete produtos, que vão dos antigos
(com mais de 15 anos de uso) aos blin-
dados, de luxo — esse último com co-
bertura, inclusive, sobre a blindagem.
"Além das proteções normais, oferece-
mos comodidades como carro-reserva
de nível médio a esses clientes", comen-
ta Dirceu Tiegs, diretor de desenvolvi-
mento territorial. Segundo ele, a em-
presa percebeu, por meio de seus canais
de relacionamento, que os proprietários
de automóveis de luxo se sentiam des-
confortáveis ao entrar num veículo
popular básico. E, para cativar o cliente,
a saída foi oferecer esse benefício não
encontrado nos produtos concorrentes.

O número de serviços é o item que
mais ganha força no marketing das
seguradoras. "Ao longo dos anos, perce-
bemos que as pessoas contratam a
apólice de seguro, mas não querem usá-
la. Assim, passamos a oferecer produtos
e serviços gratuitos que auxiliam o clien-
te a se prevenir, o que se tornou uma
tendência, principalmente no ramo de
seguro de automóvel", conta Ismael
Caetano, gerente de marketing da Por-
to Seguro, uma das empresas que mais
agregaram benefícios ao seguro de au->>



tomóveis. "Quem não precisou das co-
berturas básicas e não se serviu dos
benefícios tem baixa percepção da
prestação de serviço da seguradora e,
portanto, tende dar mais peso à variável
preço na hora de contratar o seguro",
finaliza. A Sul América também aposta
nos serviços e investiu 30 milhões de
reais na criação de uma rádio voltada
para a cobertura do trânsito da cidade
de São Paulo. A Rádio Sul América
Trânsito FM faz parte de "um trabalho
de valorização da marca. A experiência
que o consumidor tem com a Sul
América tem de ser rica para que ele
aprecie a marca e também a indique a
terceiros", diz o vice-presidente de ven-
das e marketing, Carlos Alberto Trin-
dade. Depois do lançamento do servi-
ço, a procura pelo seguro de carro au-
mentou 10%.

Consolidar a marca é uma preo-
cupação da Icatu Hartford, já que a em-
presa trabalha em parceira com bancos,
vendendo títulos de capitalização, pre-
vidência e seguros de vida. Uma vez que
o cliente compra um de seus produtos,
pensa que é fornecido pelo banco.

Agora, a seguradora pretende se
mostrar mais ao mercado. "Fizemos
uma pesquisa e 93% dos clientes dis-
seram que teriam mais interesse em
comprar um de nossos produtos se



Text Box
Anúncio



sidência e automóvel, garante descon-
tos porque fica mais barato fazer dois
seguros em apenas uma apólice. E co-
mum as empresas darem descontos e
benefícios progressivos à medida que
a pessoa renova o seguro ao longo dos
anos. Na AGF, "o índice de renovação
é de 70% no automóvel (era 50% há
dois anos) e 80% na residência", des-
taca Goldman.

A concorrência nesse mercado é fe-
roz e os produtos estão cada vez mais
similares. "Como eles se tornaram com-
modities, por serem cada vez mais s-
emelhantes, a grande diferença entre as
seguradoras são o atendimento e rela-
cionamento com o cliente", comenta
Jorge Nasser, diretor-executivo da Bra-
desco Seguros e Previdência. Para isso,
a empresa foi pioneira ao lançar um
canal de ouvidoria, há quatro anos.

"Esse retorno nos fez criar produtos
mais fortes e nos levou a melhorar os
processos internos", conta. Ele acredita
que, além de ouvir o cliente, é preciso
manter a transparência no momento da
aquisição dos produtos, tese também
defendida por Sérgio Augusto Kurovs-
ki, gerente de seguridade do Banco do
Brasil. O contrato do seguro, para ele,
deve ser transparente. "Por isso fizemos
uma revisão recente em todas as do-
cumentações, desde a panfletagem até o
material que o cliente recebe após a
contratação", conta. O Banco do Brasil
também tem feito estudos de base, seg-
mentação econômica e, por conta disso,
passou a desenvolver produtos para
cada segmento — para alta, média e
baixa renda. "Os consumidores estão
mais exigentes porque querem se en-
xergar dentro do produto. O seguro não



pode ser empurrado, tem de ser
específico", afirma Kurovski.

A Aon Affinity trabalha pesado
na pesquisa de novos mercados. A
população brasileira das classes C e
D, por exemplo, desbancarizada e
sem vínculo empregatício, é margi-
nalizada das campanhas de marke-
ting. Apesar disso, têm interesse na
compra de produtos que confortem a
família, principalmente em situações
emergenciais. O trunfo da Aon foi
avaliar esse potencial e criar canais
alternativos de comunicação com esse
público. "Somos pioneiros em
massificação de seguros", conta César
Medeiros, diretor de marketing da
empresa, que tem 5,5 milhões de
clientes e encerrou 2006 com 300
milhões de reais em prêmios. A Aon
Affinity elabora programas de
seguros e serviços como proteção
financeira, coberturas em caso de
morte ou invalidez, residencial,
odontológica, entre outras, para
atender os consumidores de redes de
varejo ou prestadoras de serviços pú-
blicos. "Fizemos pesquisas junto ao
consumidor, focadas nos benefícios e
na regionalidade. A cobertura de
seguro residencial contra raio, incên-

dio e explosão na região Sudeste é
superior ao Nordeste, por exemplo",
conta. O seguro é adicionado nas
faturas mensais ou nas parcelas de
compras a prazo e ajuda a diminuir a
inadimplência, uma vez que garante a
quitação da dívida do cliente em caso
de impossibilidade de pagamento, o
que o incentiva a manter seus
compromissos financeiros em dia.

Tentar trazer as classes C e D
para esse mercado também faz parte
dos planos do Bradesco. O banco
oferece seguros de vida a menos de
dez reais por mês. "Tentamos de-
mocratizar e mudar a cultura das pes-
soas de protegerem apenas o carro, a
empresa e a casa", diz Jorge Nasser,
diretor-executivo da empresa. Para
ele, é preciso criar no brasileiro uma
continuidade na lógica da cobertura
familiar. Outra tentativa de cativar
esse público é criar apólices mais
próximas de suas necessidades. A
Mapfre, por exemplo, tem um seguro
de assistência funeral de cinco reais
por mês, em parceria com grandes
redes de varejo. "Ainda temos
dificuldades com a cobrança de um
produto popular. Se o cliente é
desbancarizado, o boleto vai custar
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quase metade do preço do seguro, o que
não vale a pena", comenta Dirceu Tiegs.
Por isso a importância das parcerias com
as grandes redes de varejo.

Outro filão pouco explorado do
mercado de seguros são as apólices re-
sidenciais. A busca pela popularização
desse tipo de produto é incessante, já
que atinge apenas 15% das moradias

brasileiras e custa dez vezes menos que
o de automóvel. Alguns seguros são tão
completos que oferecem até guarda de
crianças e animais domésticos (ver mais
no quadro nesta matéria). A Caixa Se-
guros criou um produto em maio de
2004 com o objetivo de atender aos
anseios dos clientes. Até então, contava
apenas com sete mil apólices. No fim

do ano passado, 200 mil produtos
haviam sido vendidos. "O novo seguro
deu ao consumidor a possibilidade de
montar a apólice de acordo com suas
necesidades. Assim, ele obtém um pro-
duto praticamente personalizado", co-
menta Sany Garcia, superintendente de
comunicação corporativa do grupo.

As mulheres também são vistas co-
m carinho pelas empresas. A iniciativa
de se criar um seguro só para elas
partiu do Unibanco AIG, em 1998.
Hoje, praticamente todas as segu-
radoras já têm uma apólice especial de
seguro de vida para o público feminino,
com cobertura em vida para diag-
nósticos de câncer. Além disso, ainda
oferecem descontos em centros esté-
ticos. As mulheres também são be-
neficiadas nos seguros de automóveis,
uma vez que o valor da apólice costuma
ser menor em relação ao público
masculino. Isso só foi possível depois
que as seguradoras perceberam que os
sinistros eram bem menos comuns
quando o carro era dirigido por elas.
Na Bradesco, por exemplo, o seguro
Auto Mulher oferece condições es-
peciais, como preço diferenciado e
agilidade no atendimento. "A mulher
utiliza o carro como solução para sua
rotina diária. Deseja que o veículo
esteja em bom estado, de forma que
não a coloque em uma situação ines-
perada na rua, especialmente quando
acompanhada de seus filhos", comenta



Ricardo Saad, diretor-geral da Bra-
desco Auto/RE Cia. de Seguros.

CLIENTES E CORRETORES
Produtos específicos que atendam

às necessidades do mercado consumi-
dor é apenas um dos elementos bus-
cados pelas seguradoras na concor-
rente busca pela fidelização. Uma das
apostas atuais é o relacionamento
com seus clientes, com a abertura de
muitos canais para ouvi-los. "Sabe-
mos que o cliente de hoje é muito
mais exigente e informado do que há
dez anos. Por isso, mantemos uma
série de canais abertos com ele,
oferecemos produtos de qualidade a
preços competitivos e zelamos pela
excelência no atendimento", comenta
Sany Garcia, da Caixa. A robotização
dos call centers é combatida para que
o atendimento seja cada vez mais
personalizado. Para que isso seja uma
realidade, treinamentos e investimen-
to em capacitação são priorizados.
"Para combater os sintomas de 'robo-
tização' no atendimento, investimos
em capacitação técnica e comporta-
mental dos nossos colaboradores e

parceiros. Entendemos que a valo-
rização da equipe de atendimento
reflete diretamente na satisfação e
retenção dos clientes", afirma Jaime
Kalsing, presidente da Aliança, em-
presa parceira da BB Seguros. Na
Icatu Hartford, a preocupação é com
o tom do operador. "Fazemos muitos
treinamentos para que se mude a
atitude no relacionamento, para que
seja mais humanizado. A pessoa não
pode ser dura no atendimento, tem de
entender que o cliente está vivendo
um momento particular", afirma Au-
ra Rebelo, diretora de marketing.

O Unibanco também leva a sério
sua gestão em recursos humanos. No
ano passado, foi reconhecido como
uma das cem melhores empresas para
se trabalhar, segundo a consultoria
Great Place to Work. A empresa
também trabalha com ações de rela-
cionamento com os clientes, envian-
do cartões de aniversário, por exem-
plo. "Essa iniciativa surgiu após rea-
lizarmos pesquisas que mostravam a
insatisfação dos clientes com as se-
guradoras que apenas 'falavam' e se
relacionavam com eles em dois mo-
mentos: na aquisição e na renovação
dos seguros", comenta Marusia Go-
mez, gerente de marketing de relacio-
namento do Unibanco AIG.

Assim como o cliente, os corre-
tores são outra preocupação. Para
Marusia, "o desafio da oferta da
venda é mais complicado porque os
corretores oferecem seguros de
várias seguradoras, e possuem gran-
de poder de influência na decisão do
cliente". Para incentivá-los, pratica-
mente todas as empresas criaram
canais específicos de relacionamento
e incentivo. Elas bonificam, dão
viagens, prêmios, fazem festas de
encerramento de ano e treinamen-
tos, buscando estabelecer uma rela-
ção de parceria com os corretores.
Marcelo Goldman, da AGF, consi-
dera que a empresa tem dois clien-
tes: "o consumidor final e o corre-
tor". Paparicar os dois lados, portan-
to, traz bons resultados na carteira
de clientes.
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