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Previsão é de aumento na procura por proteção contra acidentes e garantias estendidas 
 
A ascensão econômica das classes de menor poder aquisitivo impactou diretamente na 
estratégia de negócios do segmento de seguros massificados pelo sistema de afinidades dos 
bancos. Essas operações têm prêmio baixo, são realizadas em grandes volumes e negociadas 
por canais de distribuição alternativos.  
 
O negócio de massificados por afinidade deverá movimentar volumes bilionários de prêmios 
este ano. Não há um número oficial de segurados, porque existem singulares como a 
combinação de produtos de naturezas distintas, como vida, residencial, extensão de garantia. 
Isso dificulta a classificação como um único segmento pela Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). 
 
A possibilidade de montar "pacotes" de seguros para atender as necessidades específicas dos 
consumidores é uma das estratégias dos bancos. Outra frente para aumentar o volume de 
prêmios nos negócios é diversificação dos canais de distribuição com parcerias com redes de 
varejo, supermercados, seguradoras independentes, corretores e meios eletrônicos.  
 
"Todo mundo tentando achar um produto e os canais certos para as pessoas, que saíram da 
baixa renda e querem consumir. Temos uma oportunidade única e enorme", afirma Luciano 
Benício, superintendente de produto de seguros do Santander Seguros. O potencial dos 
seguros massificados, pelas estimativas da seguradora Chubb, pode atingir 50 milhões de 
pessoas até o fim do ano. 
 
Os seguros de acidentes pessoais e de vida estão entre as apostas do Santander para 2010. 
Em fevereiro, o banco vendeu 10 mil apólices com o lançamento da cobertura de diária de 
internação hospitalar por R$ 14,90 ao mês. Benício diz que a empresa identificou o apelo 
desse tipo de cobertura entre as pessoas que ainda não têm seguro de vida. Nos próximos 
meses, o banco pretende lançar um produto de vida para o segmento de baixa renda.  
 
O cenário também é promissor para o segmento de seguros do tipo garantia estendida (dá 
cobertura a produtos com defeitos elétricos ou mecânicos após o término da garantia do 
fabricante). A Garantech, empresa responsável pelos seguros de garantia estendida, 
integrante do grupo Itaú Unibanco, prevê um crescimento nessa área de 20% para este ano.  
 
Detentora de 68% do mercado, a empresa oferece cobertura de garantia estendida e garantia 
de troca de eletroeletrônicos da linha branca, tênis, óculos, celular, chapinha de cabelo, laptop, 
computador de mesa e móveis. Este ano, é a vez do iPod. O seguro de troca para o tocador 
digital da Apple está em fase de testes no varejo. Como está em fase experimental, não há 
mais informações sobre a garantia. 
 
O diferencial das coberturas estendidas e de troca, segundo André Rutowitsch, diretor da 
Garantech, é o apelo que tem em todas as classes sociais. Do volume movimentado por esse 
tipo de seguro, entre janeiro e novembro de 2009, a Susep registrou R$ 1,16 bilhão em 
prêmios. 
 
Os produtos massificados não estão necessariamente relacionados ao preço baixo. Uma de 
suas principais características é o alcance do maior número de pessoas. A preocupação do 
Banco do Brasil neste ano é essa: criar soluções que cheguem a toda sociedade e crescer mais 
do que o mercado. Em 2009, a receita cresceu 15% (somando prêmios e contribuições à 
previdência privada). Para este ano, o banco quer aumentar a base de clientes com canais 
alternativos de distribuição. A internet está na lista de possibilidades, no entanto, ainda é 
considerada um canal incipiente, usado mais como meio de relacionamento.  
 
"No curto prazo, a ideia é somar a vocação bancária com o expertise dos corretores, investir 
em coberturas que atendam a necessidades específicas e promover a cultura de seguros", diz 



Marco Antônio da Silva Barros, diretor de seguros, previdência e capitalização do BB. Em 2009, 
o banco reestruturou suas parcerias para tornar a fatia do banco no ramo segurador 
proporcional à forca no varejo. A operação de veículos ficou com a Mapfre; capitalização, com 
a Icatu Hartford e a de previdência continuou na Principal e Brasilprev.  
 
No Bradesco, o sentimento é o mesmo: otimismo com o cenário futuro. Em janeiro e fevereiro, 
o segmento de seguro de automóveis registrou a mesma força do bimestre de 2009. Até o fim 
do ano, essa área no banco deverá crescer entre 15% e 20%, com foco no Rio e São Paulo, 
que representam 50% das vendas. A base de clientes desse tipo de contrato é de 1,6 milhão.  
 
Para aumentar as vendas, o banco aposta na conclusão da discussão sobre as normas para 
ampliar o seguro popular de automóveis com mais de quatro anos de fabricação. "Esse tipo de 
produto vai mudar o patamar de contrato do seguro popular", diz Ricardo Saad, diretor-geral 
da Bradesco Auto/RE. 
 
Lúcio Flávio Conduru de Oliveira, diretor-executivo do Bradesco Vida e Previdência, afirma que 
a crise financeira trouxe uma oportunidade para o mercado de previdência e vida. Enquanto 
houve uma hecatombe mundial, esse nicho manteve o crescimento devido à ascensão das 
classes de menor poder aquisitivo. "Tudo indica que o ritmo deste ano será igual ou até maior. 
Haverá negócios de todos os tamanhos porque ainda vem pela frente a Copa do Mundo 
(2014), Olimpíadas (2016) e pré-sal", afirma Lúcio. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2010, Seguros, p. G4. 


