
Ponto e contraponto

Garantia estendida: presença 
na cesta do consumidor

O mercado de seguro 

garantia estendida passa 

atualmente por uma 

grande transformação, 

impulsionada 

basicamente por dois 

fatores: primeiro, 

uma mudança no 

atendimento ao 

segurado no momento 

do sinistro, muito em 

função da necessidade 

de as seguradoras 

buscarem diferenciais 

competitivos no 

atendimento, e, 

segundo, a criação de 

uma nova resolução 

que objetiva disciplinar 

as atividades e definir 

as responsabilidades 

de seguradoras e 

intermediários na 

comercialização e 

operação do seguro 

garantia estendida.

Lançado no mercado brasileiro há 
aproximadamente 15 anos, inicial-
mente classificado como um ser-
viço e posteriormente como um 
seguro, a garantia estendida ga-
nhou escala e importância nos ne-
gócios do varejo, tornando-se um 
dos principais produtos de seguro 
comercializado nesse canal. Com o 
aumento do volume de negócios, 
num setor que depende de uma 
operação complexa e qualificada 
para o atendimento aos segura-
dos, principalmente no processo 
de reparo dos eletrodomésticos, 
aumentaram também os casos 
de vendas e atendimentos não 
satisfatórios, eventualmente de-
sagradando consumidores e, por 
consequência, fazendo crescer a 
exposição do setor junto à mídia e 
aos órgãos reguladores, além de 
acirrar uma importante discussão 
quanto ao futuro desse tipo de se-
guro no mercado brasileiro.

Apesar das críticas, o seguro de 
garantia estendida é importan-
te tanto em números quanto na 
sua missão central de segurar os 
bens do consumidor brasileiro. 
Com relação aos números, essa 
modalidade de seguro atingiu um 
patamar de vendas e atendimento 
muito importante. De acordo com 
estimativas da Confederação Na-
cional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitali-

zação (CNseg), nesse ramo são 
atendidos anualmente mais de 
3 milhões de segurados que têm 
seus produtos trocados ou repa-
rados, alcançando a marca de R$ 
600 milhões em indenizações. 

Com relação à importância do 
seguro na visão do segurado, 
existem três pontos a serem 
considerados. O primeiro é mais 
qualitativo e comumente sur-
ge em pesquisas com segurados. 
Nessas pesquisas, os resultados 
indicam que mesmo em grupos 
nos quais o consumidor enfrentou 
algum tipo de problema durante 
o seu atendimento, era elevado 
o número daqueles que declara-
vam espontaneamente que con-
tratariam novamente o seguro, 
alegando que sempre houve uma 
garantia de solução. O segundo 
argumento diz respeito aos pra-
zos de financiamento do bem e 
ao período de cobertura da ga-
rantia contratual do fabricante. 
É comum ouvir de segurados que 
o seguro de garantia estendida se 
torna ainda mais atrativo quan-
do o eletrodoméstico é adquirido 
com um financiamento que exce-
de o período da garantia contra-
tual do fabricante, normalmente 
12 meses. Estes alegam que se 
sentem mais seguros ao terem 
seus bens protegidos por even-
tuais danos por todo período do 
financiamento. Por último, outro 
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ponto sobre a importância do se-
guro garantia estendida é que, 
para alguns consumidores, ele 
protege seu bem mais valioso. Por 
exemplo, um televisor de LED de 
R$ 3 mil está para um consumidor 
da classe C assim como um auto-
móvel 1.0 de R$ 25 mil está para 
um consumidor da classe A. 

Em ambos os casos, os consumi-
dores precisam investir aproxi-
madamente um ano de sua renda 
familiar livre para adquirirem o 
bem e, sendo assim, a contratação 
de um seguro se torna uma opção 
bastante importante. Além disso, 
as taxas de quebras de alguns ele-
trodomésticos e marcas são altas. 
Em alguns casos, mais altas do que 
as frequências de sinistros obser-
vadas nos seguros de automóveis, 
tornando o seguro de garantia es-
tendida ainda mais atrativo.

Com 0,4% de reclamações for-
mais por problemas no atendi-
mento, alguns argumentam que 
o seguro de garantia estendida 
poderia ser considerado um pro-
duto com desafios moderados do 
ponto de vista operacional. Ape-
sar disso, algumas seguradoras 
aproveitaram a oportunidade de 
melhoria e investiram pesado nos 
últimos dois anos para entender 
e corrigir todas as questões le-
vantadas pelos consumidores e 
órgãos de defesa. As ações mais 
imediatas foram em capacita-
ção da força de vendas de seus 
parceiros e aperfeiçoamento 
dos serviços de atendimento aos 
consumidores, bem como uma 
melhora do nível de serviço das 
assistências técnicas parceiras. 
Estima-se que, em 2012, mais de 
60 mil vendedores foram treina-
dos, mais de mil operadores de 
call center foram capacitados e 
algumas dezenas de assistên-

cias técnicas foram remodeladas 
para atender aos segurados com 
excelência. Além de ações ime-
diatas no que tange ao treina-
mento das pessoas envolvidas no 
processo de venda e atendimento 
ao segurado, algumas segurado-
ras foram além e investiram em 
novos sistemas e processos de 
atendimento; outras criaram de-
partamentos para fornecer peças 
e firmaram contratos de longo 
prazo com assistências técnicas, 
algumas inclusive multinacionais.

Além dessas importantes mudan-
ças operacionais, que por sinal 
serão acompanhadas de diversas 
outras melhorias nos próximos 
anos, o seguro garantia estendida 
vai contar com uma reformula-
ção completa dos seus principais 
normativos. Através da nova re-
solução que será implantada nos 
próximos meses, o Conselho Na-
cional de Seguros Privados (CNSP) 
propõe uma revisão do processo 
de comercialização do seguro ga-
rantia estendida, tanto nas ques-
tões referentes ao processo de 

venda quanto à divulgação das 
características do seguro, tudo 
isso com o grande objetivo de dar 
mais transparência à relação com 
os consumidores. Tanto o consu-
midor quanto o mercado sairão 
ganhando nesse processo, que le-
vará ambos a um novo patamar 
de relacionamento.

Com chances de contar com uma 
nova regulamentação focada nas 
questões reais dos consumidores e 
com importantes inovações e faci-
lidades nas operações de atendi-
mento das seguradoras, muito em 
breve o seguro de garantia esten-
dida deve conquistar uma posição 
definitiva e ainda mais forte na 
cesta do consumidor brasileiro. 
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Ponto e contraponto

A busca de um equilíbrio: 
gol de mão, não!

Na Europa iluminista, 

o domínio do cálculo 

probabilístico 

revolucionou a 

existência humana, 

permitindo prever 

eventos futuros, antes 

interpretados como 

mero capricho divino. 

A gestão de riscos e a 

atividade securitária se 

firmaram e viabilizaram 

o desenvolvimento 

econômico e tecnológico 

que caracterizaram  

o capitalismo.

Três séculos depois, no Brasil 
de hoje, temos um mercado de 
seguros que oferece uma ampla 
gama de produtos para o consu-
midor se proteger dos mais va-
riados riscos, abundantemente 
presentes em nossa sociedade – 
a chamada “sociedade de risco” 
–, sem que tenha de apelar para 
a tutela do Estado, desonerando-
-o. Canais não tradicionais, como 
as lojas de varejo, alavancaram a 
massificação dos seguros,  con-

tribuindo para a inclusão social 
e financeira de um contingente 
importante das classes C e D da 
nossa população.

O seguro de garantia estendida 
é um desses produtos massifica-
dos. Consolidado em vários países 
da Europa e nos Estados Unidos, 
não foi invenção tupiniquim. Aqui, 
porém, floresceu no alvorecer do 
terceiro milênio, graças ao im-
pulso econômico que integrou ao 
mercado de consumo milhões de 
brasileiros ávidos por adquirir pro-
dutos eletroeletrônicos e movelei-
ros, para equipar seus lares. Esses 
equipamentos são comprados por 
meio do sacrifício de parte impor-
tante da renda e, na maioria das 
vezes, seu pagamento é dividido 
em muitas parcelas, para que cai-
bam no orçamento familiar. 

A falha no funcionamento de tais 
equipamentos, se ocorrer fora do 
período da garantia contratual 
concedida pelo fabricante ou im-
portador, gera perda de renda, 
de bem-estar econômico e pode 
ser motivo de inadimplência em 
relação às parcelas faltantes para 
quitar o financiamento da com-
pra. Entre mandar consertar a TV 
quebrada ou pagar sua prestação, 
é natural a escolha pela primeira 
opção. Isso ainda envolve ter que 
procurar uma oficina que preste 
uma assistência técnica de quali-

dade a um preço justo e que ain-
da garanta seus serviços em caso 
de reincidência do defeito. Um 
acréscimo nas parcelas – o prê-
mio do seguro – pode custear a 
extensão do prazo de garantia e, 
no caso de um defeito, possibili-
tar a obtenção de uma prestação 
de serviço que orienta, minimiza 
o desconforto e garante a quali-
dade no reparo ou troca do bem 
sem nenhum custo extra, e mais: 
com toda a comodidade.

As grandes redes de varejo, com 
sua capilaridade geográfica e 
entendimento das necessidades 
de seu público, logo perceberam 
que o seguro garantia estendida 
poderia ser um excelente aliado 
para garantir uma boa experiên-
cia de pós-venda a seus clientes, 
fidelizando-os, e também geran-
do receitas adicionais. Foi assim 
que o mercado rapidamente se 
desenvolveu e ganhou escala.

As reclamações contra o produto 
se avolumaram, seja por causa 
de uma parcela das vendas rea-
lizadas sem transparência, seja 
por uma inadequada qualidade 
no atendimento e regulação dos 
sinistros: a má prática ou serviço 
insatisfatório de uns poucos tem o 
poder de contaminar a imagem de 
um produto que é “do bem”. Se-
guradores e varejistas (e eviden-
temente os órgãos reguladores e 
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de defesa do consumidor) estão 
desconfortáveis com esse volume 
de reclamações, ainda que pro-
porcionalmente baixo face ao nú-
mero de contratos de garantia es-
tendida vendidos (taxa próxima a 
1 por mil). Por detrás de números 
relativos e frios, porém, há gente 
descontente e pessoas que foram 
mal orientadas e mal servidas.  
Tal cenário em nada combina com 
a postura ética e responsável de 
um setor como o de seguros, que 
tem patrocinado inúmeras fren-
tes de aperfeiçoamento na sua 
relação com o público, com a so-
ciedade e o governo, e obtido ex-
celentes resultados.

Para melhorar significativamente 
a percepção do seguro garantia 
estendida pelo público consumi-
dor, ambicionando reduzir a zero 
sua insatisfação, está em curso 
um amplo processo envolvendo 
seguradoras, varejistas, fabrican-
tes e órgãos reguladores.

Além de uma adequação norma-
tiva que garanta a prevenção de 
conflitos, a preservação da con-
fiança (base de qualquer seguro) 
e a reparação de danos em caso 
de má prática, já se verificam, por 
exemplo, ações para simplificar a 
linguagem nos contratos. Tam-
bém se busca melhorar a comu-
nicação dirigida aos consumidores 
nas lojas, através de vendedores 
melhor treinados e dizeres infor-
mativos ostensivos, previstos na 
nova normativa. Esse comporta-
mento, antecipado em algumas 
lojas-piloto, vai conferir maior 
transparência na venda e me-
lhor entendimento do produto, 
minimizando atritos. Ademais, 
a proximidade e o intercâmbio 
de dados com os fabricantes vai 
ampliar o controle de qualidade 
das oficinas utilizadas no proces-
so de atendimento.

É um momento importante e úni-
co: todos os participantes envol-

LUIS FELIPE LEBERT COZAC
Diretor Luizaseg – Cardif do Brasil

vidos na cadeia desse produto 
estão comprometidos com a evo-
lução do mercado num ambiente 
saudável e equilibrado, sustentá-
vel a longo prazo, onde não são 
toleradas irregularidades como o 
“gol de mão”. A disseminação de 
boas práticas, amparada por uma 
adequada normativa e um equi-
librado sistema de incentivos, vai 
amadurecer o mercado. Em li-
nha com a experiência verificada 
em diversos países, resultará em 
mais coberturas com menos cus-
tos, novos canais e modos de dis-
tribuição, com maior contribuição 
na geração de empregos, riqueza 
e, principalmente, bem-estar co-
letivo para o país. 
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