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E nquanto o faturamento global do mercado de seguros cresceu 9% em 2005, na comparação 
com o ano anterior, algumas empresas especializadas em produtos massificados conseguiram 
aumentar seus ganhos em mais de 50%. Isso só foi possível graças a um fenômeno 
relativamente novo no Brasil: a "bancarização".  
 
Bancos, financeiras, administradoras de cartões de crédito e, para não fugir à regra, 
seguradoras, entre outros, decidiram investir em estratégias para levar os serviços financeiros 
às camadas menos abastadas da população, público até então praticamente ignorado.  
 
"O mercado sempre teve uma penetração razoável nas classes A, B e C, seja por meio dos 
corretores ou das agências bancárias. Hoje, estamos atendendo um público que nunca teve 
acesso a este tipo de produto", conta o principal executivo da AON Affinity, empresa de origem 
norte-americana especializada em seguros massificados, José Carlos Macedo.  
 
A estratégia da AON, assim como de outras seguradoras, é firmar parcerias com 
concessionárias de serviços públicos, varejistas e administradores de cartões, que atuam como 
canais de distribuição. "É um bom negócio para ambos os lados. Para nós, que não temos uma 
rede própria de distribuição, e para o parceiro, que participa dos resultados e de quebra ainda 
consegue fidelizar seu cliente", acredita o executivo.  
 
Os produtos massificados só estão tendo sucesso, no entanto, por causa dos valores dos 
prêmios (custo do seguro), que em geral são baixos, inferiores a R$ 10. "Pesquisas feitas com 
nossos clientes indicam que muitos estavam comprando um seguro pela primeira vez na vida", 
diz Ricardo Braga de Andrade, presidente da Cardif, companhia de origem francesa que é 
especializada em produtos de proteção financeira. Na sua opinião, muitas dessas pessoas, no 
futuro, podem se tornar consumidores de seguros mais sofisticados.  
 
Para as empresas que atuam com produtos populares, além do enorme mercado potencial, 
outro atrativo é o baixo impacto dos sinistros, já que suas carteiras são muito pulverizadas.  
 
De acordo com o diretor de desenvolvimento de negócios da seguradora Chubb, Alexandre 
Boccia, a taxa de sinistralidade dos seguros tradicionais é sempre maior do que a dos 
massificados. Especializada em produtos voltados para a classe A, como seguros de lanchas, 
obras de arte e mansões, a Chubb atua na área de massificados há oito anos, mas nos últimos 
meses o segmento ganhou destaque dentro da companhia.  
 
A desvantagem dos populares, porém, é o custo operacional, pois algumas despesas são fixas 
e independem do valor do prêmio. "Se eu cobro R$ 1 mil ou R$ 10, o custo operacional é 
praticamente o mesmo", lembra Andrade, da Cardif.  
 
Apesar das classes D e E serem os principais alvos das seguradoras que atuam na área de 
massificados, alguns produtos também atingem as pessoas de renda mais alta. A AON, por 
exemplo, informa que recentemente fechou um acordo com uma operadora de telefonia fixa 
para oferecer um seguro de proteção para computadores.  
 
Outra aposta recente de algumas seguradoras são os grupos de afinidade. A Liberty, por 
exemplo, há cerca de um ano e meio decidiu desenvolver o mercado de funcionários de 
grandes organizações.  
 
"Em geral, firmamos acordos com RHs, grêmios ou associações de empregados. Fazemos uma 
abordagem coletiva e oferecemos produtos com vantagens que não são encontradas em nossa 
rede de distribuição", diz a diretora de canais da Liberty, Silvia Vanzelli Ramos.  
 
 
 



O objetivo desta estratégia, segundo Silvia, é ganhar escala. Outro meta da empresa é 
explorar o segmento de massificados propriamente dito, via parcerias com concessionárias de 
serviços públicos e varejistas. "Embora os prêmios sejam baixos, por causa dos volumes é 
possível obter uma receita consistente e considerável."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 jun. a 1 e 2 jul. 2006, Suplemento Especial 
Seguros, p. 4.  
 


