
Pesquisa desenha o perfil do comprador de produtos de seguros 
Vagner Ricardo 

Rio, 10 de Setembro de 2003 - O mercado de seguros do Rio saiu na frente e concluiu a primeira 
pesquisa sobre o perfil de seu consumidor. Realizado a pedido do Sindicato das Seguradoras do 
Rio de Janeiro (Serj), o estudo, de 80 páginas, detalha as motivações de compra e os fatores que 
inibem a demanda de seguros ao mesmo tempo. No primeiro caso, os fatores que, por ordem, 
têm maior peso na decisão de compra de proteção são o preço da apólice (segundo 23% dos 
entrevistados), a influência dos bancos (17%); a inclusão deste benefício na política de RH das 
empresas (17%) e a solidez da seguradora (16%). O corretor de seguros, um dos principais 
canais de distribuição, aparece como o quinto principal motivador da venda. 

Em contrapartida, o trabalho, que consultou um total de 800 pessoas (a metade segurada), 
constatou também que o desinteresse (46%) ou a falta de dinheiro (39%) estão entre as razões 
mais importantes que emperram a demanda entre os consumidores cariocas. A pesquisa, feita por 
telefone, tem um grau de confiança de 93%, com margem de erro de 10%. Uma curiosidade é 
que cerca de 20% dos, em média, segurados cariocas desconhecem a companhia que lhes dá 
coberturas. Mas essa faixa pode ser maior, dependendo do ramo. No caso do seguro residencial, 
pode atingir 26%, decaindo para 22% no seguro-Saúde ou para 20%, no ramo Vida. 

Por faixa de renda, constatou-se que os consumidores com rendimentos entre R$ 2 mil e R$ 4 mil 
são os que demandam mais seguros (24,3%). 

A pesquisa do Serj foi coordenada pelo consultor Francisco Galiza, com apoio do Instituto de 
Pesquisa Grifo Research, e será encaminhada às seguradoras para estabelecer as correções de 
rumo na política comercial, visando-a adequá-la ao perfil do consumidor do estado, explicou o 
presidente do Sindicato das Seguradoras, Oswaldo Mário.  

Segundo ele, o Serj vai patrocinar um segundo estudo ainda este ano- desta vez sobre o potencial 
econômico de cada município fluminense–, para completar o ciclo de informações estratégicas 
para a expansão do mercado fluminense. 

 

Leia Mais: 

Estratégias diferentes para crescer 
Lucia Rebouças 

São Paulo, 10 de Setembro de 2003 - A Bradesco aposta no nicho de planos individuais e a 
Unibanco AIG, nos empresariais. Grandes players do mercado, Bradesco Vida e Previdência e 
Unibanco AIG Previdência, têm opiniões diferentes sobre os nichos com maior potencial de 
crescimento no segmento de planos de aposentadoria privados. Para a Bradesco, os planos 
individuais ainda vão continuar puxando as vendas. Já a Unibanco acredita nos planos 
corporativos. Essas posições estão na base das estratégias de mercado das duas empresas e 
refletem bem o perfil dos bancos a que estão ligadas.  

A estratégia da Bradesco, que é líder absoluta na previdência privada - tem uma carteira de 
investimentos que já atingiu a marca dos R$ 20 bilhões e representa praticamente metade de 
todo o mercado, que em julho tinha um patrimônio de R$ 40,5 bilhões -, é ampliar sua 
penetração na sua base de clientes. Para isso, recorre a mala direta, divulgação na mídia e 
consultoria ao cliente, através de corretores especializados.  



Segundo seu presidente, Marcos Rossi, a Bradesco Vida e Previdência acaba de criar uma diretoria 
para cuidar da formação de corretores. O objetivo é trazer para o ramo de vida e previdência o 
corretor, que hoje está concentrado no automóvel. "Queremos aumentar a participação dos 
corretores de seguros de carro e de saúde em vida e previdência", afirmou. 

 

Outro ponto de sua estratégia é alavancar consideravelmente o seguro de vida individual. Existe 
um espaço enorme para a colocação do produto, inclusive dentro da rede, diz Rossi. Atualmente, 
a maior receita da seguradora vem do balcão do banco, mas está reservado para o corretor um 
papel importante para o incremento das vendas, acrescenta. Apesar do seu foco no indivíduo, a 
Bradesco tem forte participação no segmento de plano de previdência empresarial, atualmente o 
segundo maior nicho do setor. Conforme dados da Associação Nacional de Previdência Privada 
(Anapp), a seguradora tem 28% do segmento corporativo e 43% do individual, respectivamente o 
segundo e o primeiro lugar no ranking do mercado.  

Em planos empresariais, a Unibanco AIG é a primeira colocada com 29% desse segmento, 
incluindo os 2% que eram da Cigna, que foi comprada pela empresa. E é nesse setor que espera 
uma grande alavancagem dos negócios. De acordo com seu presidente, Antonio Eduardo 
Trindade, "os planos para pessoa jurídica vêm crescendo e vão continuar crescendo em volume 
financeiro e número de participantes e pode superar o individual".  

A previdência privada é a arma das companhias para atração e retenção de talentos. Além disso, 
há o movimento de migração de empresas que tinham fundos fechados para abertos. A Klabin, 
um dos exemplos recentes e, em breve mais quatro empresas, que faziam parte da carteira de 
previdência da Cigna, aumentarão essa estatística. Para Trindade quanto maior for o 
desenvolvimento da economia maior será o da previdência empresarial.  

A estratégia da Unibanco, que tem uma carteira de investimento total de R$ 2,8 bilhões, é ampliar 
sua penetração na base de clientes do banco e usar mais o canal corretor. Na mídia, a seguradora 
pretende manter sua participação em jornais e revistas e estuda a possibilidade de aumentar sua 
atuação em televisão.  
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