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De olho nas classes C e D para estimular a contratação de mais apólices, na faixa que varia de 
R$ 5 a R$ 10 ao mês, as seguradoras pertencentes aos conglomerados financeiros e também a 
empresas independentes lançam produtos para essa população de menor renda. A expectativa 
é de que os seguros populares, também conhecidos por "massificados", por ser direcionado a 
muitas pessoas, registrem crescimento de 15% até 2010, segundo o presidente do grupo 
Bradesco Seguros e Previdência e vice-presidente da Federação Nacional de Previdência 
Privada e Vida (Fenaprevi), Marco Antonio Rossi.  
 
Os seguros populares são compostos por modalidades que incluem seguros contra a perda ou 
roubo de cartões de crédito, assistência 24 horas para residências e automóveis, quitação de 
prestações devidas em caso de demissão (prestamistas), proteção extra a do fabricante para 
eletrodomésticos e eletrônicos (garantia estendida), seguro turístico, entre outros.  
 
Em meados deste ano, com o objetivo de aumentar ainda mais a fatia de clientes no segmento 
de produtos populares, o Bradesco comprou o banco ibi, braço financeiro das lojas C&A. Além 
de dobrar a base de clientes de cartões de crédito, a instituição fechou acordo por 20 anos 
para ser o fornecedor exclusivo de produtos e serviços financeiros da rede de varejo. Na 
sequência, ainda na metade de 2009, a Bradesco Vida e Previdência lançou novo produto, 
entrando no segmento de garantia estendida, com grande potencial de crescimento no varejo. 
 
A lista de produtos da Bradesco Seguros e Previdência, criados para o público C e D, ainda 
inclui apólices de proteção financeira e de auxílio funeral a partir de R$ 5 ao mês. Desde o seu 
lançamento, em janeiro de 2009, até setembro passado, foram comercializadas mais de 100 
mil apólices do seguro auxílio funeral, superando a meta mensal de vendas estabelecida de 10 
mil seguros por mês. O volume equivale a R$ 3 milhões em prêmios. 
 
Outro destaque da Bradesco Seguros, com comercialização de apólices para o público de baixa 
renda, é o seguro residencial. Por ter um prêmio mensal atrativo a partir de R$ 7 por mês, 
cresceu 20% neste primeiro semestre ante o primeiro semestre de 2008. 
 
"O produto de baixo tíquete é a porta de entrada do consumidor ao mundo do seguro", afirma 
Marco Antonio Rossi, presidente do grupo Bradesco Seguros e Previdência e vice-presidente da 
Fenaprevi, ao abordar a importância do crescimento dos seguros populares no setor. 
 
Na SulAmérica Seguros e Previdência, o produto residencial também apresenta crescimento 
anual médio acima de 20%, com grande potencial entre o público de menor renda devido ao 
custo anual da apólice partir de R$ 40, diz a superintendente de Produtos, Simone Sartor.  
 
Em um universo de 40 milhões de clientes, de diferentes classes sociais, o seguro massificado, 
com preços reduzidos, é estratégico no Banco do Brasil (BB). "Em torno de 95% dos seguros 
populares são ofertados em nossas próprias agências", diz o vice-presidente do Banco do 
Brasil, Paulo Rogério Caffarelli.  
 
Um dos produtos mais demandados no Banco do Brasil é o BB Seguro Vida. Com prêmio 
mensal de R$ 6,49, o plano básico oferece cobertura de R$ 15 mil, mais assistência funeral no 
valor de R$ 2 mil. Neste ano, de janeiro a setembro, o número de apólices contratadas do BB 
Seguro Vida Básico cresceu mais de 20% em relação ao mesmo período de 2008. 
 
Para se fortalecer ainda mais na área de seguro popular, o banco acaba de lançar o "BB 
Proteção" a R$ 4,99 ao mês para cada módulo: BB Proteção Motorista, BB Proteção Familiar, 
BB Proteção Viagem, BB Proteção Informática e BB Proteção Escolar. O capital segurado pode 
variar de R$ 10 mil a R$ 60 mil, conforme o número de módulos contratados, explica 
Caffarelli.  
 
Dados da Assurant Solutions, empresa especializada no desenvolvimento e comercialização de 
seguros para classe C e D, distribuídos em redes de varejo e cartões de crédito, mostram que 



a empresa emitiu 15,8% mais apólices de seguros massificados (prestamistas, garantia 
estendida, acidentes e riscos pessoais) neste primeiro semestre em comparação aos seis 
primeiros meses de 2008.  
 
Em todo o setor, de acordo com os números da Fenaprevi, os prêmios pagos para os seguros 
de acidentes pessoais e para os prestamistas cresceram 32,69% e 16,21%, respectivamente, 
de janeiro a julho de 2009 em comparação aos sete primeiros meses do ano passado. 
 
No caso da seguradora Assurant, os seguros de acidentes pessoais e riscos diversos (que 
engloba coberturas de furto e roubo de celulares e perda e roubo de cartões) chamam a 
atenção pelo significativo aumento do volume de prêmios no primeiro semestre de 2009 ante o 
mesmo período do ano anterior: 165,2% e 73,4%, respectivamente. 
 
"A preocupação do consumidor com o furto e roubo de celulares e de outros equipamentos 
móveis, como notebooks e GPS, levou a Assurant Solutions a antecipar o lançamento de novas 
coberturas, até o final deste ano, em parcerias com redes varejistas", afirma o diretor 
comercial da Assurant Seguradora, Marcelo Teixeira. O número de adesões vem crescendo, 
com a conquista de 1,5 milhão de novos clientes a cada mês, que contratam seguros ao preço 
médio de R$ 16 por mês.  
 
O potencial de vendas de seguros nas classes C e D ainda é imenso. Do total de itens vendidos 
em redes varejistas, apenas 15% dos consumidores saem com a adesão de algum seguro. "Se 
tomadas algumas medidas, como treinamento de vendedores, uso de marketing, incentivos 
aos vendedores, é possível dobrar este percentual em, no máximo, dois anos", diz Teixeira.  
 
Atualmente, 95% da distribuição dos seguros prestamistas e garantia estendida da Assurant, 
ocorre em redes de varejo, ou seja, em 2,1 mil pontos de venda, nas cinco regiões do Brasil, 
com 10 milhões de segurados somente no último ano.  
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