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O formato dos seguros massificados deverá se sofisticar. As corretoras e seguradoras buscam 
desenhar soluções mais criativas para atender um conjunto de necessidades dos consumidores 
e a de nichos de negócios. Para os executivos, boa parte da estratégia de crescimento está 
focada no produto. A outra frente está na expansão dos canais de distribuição por meio de 
redes menores, franqueadas e regionais.  
 
A Chubb do Brasil pretende formatar um produto novo por mês e vê como tendência os ramos 
de seguro de acidentes pessoais, educacional e prestamista (cobertura para morte, invalidez e 
perda de emprego). Um dos novos produtos em análise é um seguro de acidentes pessoais 
com assistência para instalação de TVs de LCD. Outro é para quem vai casar e não quer 
arriscar perder todo o dinheiro investido por conta de imprevistos. Esse seguro será oferecido 
em lojas de varejo que têm lista de casamento, conta Robert Hufnagel, diretor de novos 
negócios e sucursais.  
 
A Assurant Solutions, depois de fechar o contrato com a rede Centauro para oferecer garantia 
estendida a tênis, óculos e relógios de mergulhador, se prepara para um produto para o iPod e 
notebooks. Marcelo Teixeira, diretor comercial, diz que ainda não há um formato certo, mas 
será lançada uma cobertura para esses aparelhos dentro do estilo quebra acidental.  
 
A Marsh Affinity, uma das maiores empresas de consultoria e corretagem de seguros do 
mundo, planeja elaborar seguros combinados a partir de um conjunto de necessidades dos 
consumidores. Um exemplo é um seguro mulher, que prevê cobertura contra invalidez, morte, 
diagnóstico de câncer, assistência beleza com dicas de saúde e sorteios.  
 
Para continuar a expandir os negócios, a Liberty projeta desenhar seguros para atender a 
nichos com uma grande base de clientes. Paulo Umeki, diretor de produtos, diz que estão 
sendo desenvolvidos produtos especiais para cada segmento de comércio e serviços, como por 
exemplo, bares, escolas, hotéis e consultórios dentários. A carteira de seguro empresarial tem 
60% de participação nos negócios da Liberty. O ramo de seguros residenciais é outro filão. A 
empresa pretende crescer 25% nessa área com cobertura contra problemas climáticos. Esse 
tipo de seguro contribuiu para o desempenho da companhia nos últimos três anos, diz Umeki.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2010, Seguros, p. G4. 


