
R ecentemente, o econo-
mista e fraterno amigo 
Francisco Galiza enviou 

um e-mail sobre um estudo de-
senvolvido pela empresa de con-
sultoria PwC que versava sobre 
os desafios da distribuição de 
seguros de pessoas no mercado 
norte-americano.

Segundo ele, e de acordo com o 
texto, o segmento de pessoas es-
taria diante de um impasse. Por 
um lado, cada vez mais os con-
sumidores daquele país tendem a 
fazer compras pela internet. Por 
outro, a quantidade de agentes 
de seguros de pessoas tem dimi-
nuído ao longo do tempo. Se em 
1990 existiam 246 mil, em 2010 
passaram para 185 mil.

A distribuição 
de produtos

LUCIO ANTONIO MARQUES

26

CA
D
ER

N
o
S 

D
E 

SE
GU

Ro

opinião



O seguro de pessoas é e sempre 
foi considerado um produto do 
tipo “para ser vendido”. No en-
tanto, com um caráter muito 
mais do tipo para “ser compra-
do”, uma estratégia comercial 
agressiva e a interação pessoal são 
fatores importantes nesta relação 
de compra e venda. O resultado 
final da situação descrita acima 
foi, portanto, a queda na venda 
desse seguro. Haveria, então, uma 
forte demanda a ser suprida. Por 
exemplo, atualmente, 70% dos la-
res com crianças daquele país te-
riam problemas financeiros caso 
o responsável faltasse.

Qual o caminho?

A solução proposta no trabalho 
é o incremento da venda direta, 
em complemento aos canais já 
existentes.

Algumas colocações do estudo:

•	 A venda direta crescerá, não ape-
nas para suprir as necessidades 
dos consumidores, mas também 
para a sobrevivência das tradi-
cionais seguradoras de vida.

•	 Existem muitas dificuldades de 
ordem prática para essa estra-
tégia (tecnológica, operacional, 
analíticas, segmentação, co-
merciais, etc).

•	 As seguradoras constataram 
agora que a concentração dos 
negócios em poucos modelos 
de distribuição não está sendo 
mais suficiente para o desen-
volvimento do setor.

•	 A venda direta não irá substi-
tuir canais tradicionais, mas 
surgir como complemento, so-

bretudo para determinados ti-
pos de seguro, na busca de um 
mercado mais eficiente.

Creio que o estudo apresentado é 
de suma importância para o nos-
so mercado de seguro de pessoas, 
pois necessitamos urgentemente 
definir quais seriam os mecanis-
mos de distribuição que as com-
panhias deveriam adotar, princi-
palmente as pequenas e médias 
seguradoras, nesse segmento. O 
assunto foi objeto da primeira 
reunião de um grupo de trabalho 
criado na CNseg e que reuniu e 
reúne as pequenas e médias segu-
radoras do setor de pessoas.

Eu, particularmente, quando es-
tava na presidência do Clube de 
Vida em Grupo do Rio de Janei-
ro, defendi uma tese – alguns não 
a entenderam, mas outros a apro-
varam –: normatizar os “agencia-
dores de seguros“ que operavam, 
e muito, na distribuição e venda 
de seguros pessoais coletivos, 
ação em que era necessário con-
vencer o participante daquele 
estipulante a entrar no seguro. 
Também chamado de “angaria-
dor”, esse profissional ajudava a 
alavancar as vendas dos correto-
res e das seguradoras quando, no 
“convencimento”, conseguiam 
ampliar os grupos segurados de 
apólices não contributárias. Não 
devemos confundir o “agente de 
seguros” que trabalha no merca-
do americano com o “agenciador 
de seguros” que trabalhava no 
mercado de pessoas. O grande 
problema, e que motivou o exter-
mínio quase total desse profissio-
nal, era, na realidade, a tentativa 
de ter um vínculo empregatício. 
Em apólices de grandes estipu-
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lantes nas quais o funcionário era 
quem pagava o seguro, esse pro-
fissional era quem o convencia a 
entrar na apólice.

É evidente que seria necessário 
realizar uma normatização atra-
vés de lei para que o mercado 
pudesse fazer equipes de vendas e 
também os corretores, sem aque-
la preocupação acima comenta-
da. Como sugestão, a Fundação 
Escola Nacional de Seguros, Fu-
nenseg, poderia montar um curso 
para certificar esse profissional e 
depois fazer seu registro na Supe-
rintendência de Seguros Privados 
– Susep, dando assim ao mercado 
uma ferramenta importante para 
incrementar a venda.

Os consumidores de seguro de 
pessoas somam, no Brasil, apro-
ximadamente 25 a 30 milhões de 
pessoas, havendo, portanto, uma 

demanda bastante grande a ser 
buscada. Os próprios corretores 
teriam um grande aliado na am-
pliação dos seus seguros.

O potencial é grande, mas como 
exemplo de que é difícil para o 
mercado em geral, podemos pe-
gar uma apólice como as da Petro-
bras e Vale do Rio Doce (e outras, 
em que o seguro é facultativo e, 
portanto, o custo é do segurado) 
e verificar que um percentual bas-
tante pequeno é que adere ao se-
guro, principalmente porque não 
há alguém para mostrar ao clien-
te a necessidade que ele tem, em 
termos de cobertura securitária. 
Se nos EUA 70% dos lares com 
crianças perdessem seu respon-
sável, haveria grandes problemas 
financeiros. Como seria, então, 
no Brasil, já que talvez 70% dos 
domicílios brasileiros não tenham 

algum tipo de seguro, ao contrá-
rio do ambiente norte-americano? 
É outro aspecto a favor de uma 
implantação dessa natureza e 
que vai beneficiar enormemente 
o mercado das companhias que 
já optaram, e também as que vão 
optar, por trabalhar com os mi-
crosseguros, já que haveria uma 
rede de vendedores que poderiam 
ir de porta em porta oferecendo 
esse tipo de seguro, nos moldes 
das empresas que operam na dis-
tribuição de produtos.

O mundo mudou drasticamente 
nas últimas décadas, a tecnologia 
avançou demais e mesmo com a 
febre da “internet” o mercado 
de seguros no Brasil ainda de-
pende dos canais convencionais 
de distribuição. É evidente que 
o corretor de seguros continua 
sendo a peça fundamental nesse 
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quebra-cabeças, mas uma ajuda 
poderia ser de grande valia no 
aumento da produção.

A venda direta em alguns dos 
países mais ricos não supre e nem 
substitui a venda pelos canais tra-
dicionais, mas podemos ter, sem 
dúvida alguma, sobretudo para 
determinados tipos de produtos, 
um mercado mais eficiente.

Segmentar produto foi uma bri-
lhante ideia, mas isso não resolve 
a questão de aumento da distri-
buição. Precisamos de pessoal que 
possa fazer esse segmento ser am-
pliado. No mercado de produtos 
de beleza, por exemplo, temos ca-
nais de venda que se assemelham, 
e muito, à necessidade que as 
companhias de seguros de pessoas 
têm, como por exemplo, o Boticá-
rio, Avon e a Natura, com equipes 
formadas e que distribuem pelo 
Brasil afora os seus produtos.

O mercado de seguros, tendo 
regularizada a situação de agen-
ciadores, poderia criar equipes 
de venda e, com a supervisão 
do corretor, colocar 10, 20, 100 
pessoas trabalhando na busca de 
aumentar o faturamento de suas 
apólices coletivas – e também, 

conforme dissemos acima, na 
venda dos microsseguros.

O mundo vive em constante ebu-
lição no que concerne a mudan-
ças, que estão em todos os luga-
res e em todos os momentos de 
nossa vida. Por que não fazermos 
essas mudanças na área de distri-
buição de produtos de vida, aci-
dentes e outros?

Os produtos de acumulação, co-
mo o PGBL e o VGBL, cresceram, 
muito principalmente através da 
venda nos canais de bancos. Por 
que não usar os canais dos cor-
retores com os agenciadores? Por 
que não criar equipes de vendas? 
Por que não buscar meios de dis-
seminar a distribuição dos pro-
dutos de risco também?

Uma ideia que busco já há algum 
tempo seria também a criação de 
um centro de estudos científicos 
na área de pessoas, pois não te-
mos nada em termos de estatística 
nessa área. Sabemos hoje que 30% 
da frota de automóveis circulantes 
têm seguro, mas qual é o percen-
tual correto de seguros de pessoas 
que temos ? Nós não temos esta-
tística de tipos de ocorrência de 
sinistros, não temos uma iniciati-

va que envolva os dados coletados 
pelo IBGE nos censos que faz e 
que possam ser trabalhados pelo 
mercado. Os corretores de segu-
ros precisam, em alguns casos, se 
reciclar, passar a fazer consultoria 
ao seu cliente, mostrar a necessi-
dade que o mesmo tem de fazer 
chegar a cada um, na sua faixa etá-
ria, o tipo de cobertura necessária.

Por exemplo, um jovem entre 20 
e 30 anos: qual seria sua necessi-
dade em termos de cobertura na 
área de seguros de pessoas? E de 
30 a 40? E assim sucessivamente, 
até atingirmos a quarta idade.

Portanto, creio que precisamos 
começar a modificar as coisas, le-
var ao órgão regulador as necessi-
dades do mercado na área de dis-
tribuição, buscar o entendimento 
das partes envolvidas, segurado-
ras, corretoras, órgão fiscalizador, 
para termos um embrião que pos-
sa germinar e criar uma ampla re-
de, aumentando a participação do 
mercado no PIB. 

O mundo mudou drasticamente nas últimas 
décadas, a tecnologia avançou demais e mesmo com a 

febre da “internet” o mercado de seguros no Brasil ainda 

depende dos canais convencionais de distribuição. 

LUCIO ANTONIO MARQUES
diretor comercial da Previsul Seguradora

lucio@previsul.com.br
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