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O Produto 
 

 Grande diversidade de coberturas,  

 Flexível,  

 Varia de acordo com o porte e atividade da 

empresa,  

 Pode contemplar prejuízos por explosões, 

incêndio, vendavais, roubos, danos a terceiros, 

interrupção de atividades, transporte de 

mercadorias, assistências, etc 



O Mercado 

 

 

No Brasil, temos aproximadamente 5,7 milhões 

de empresas, classificadas em grandes, médias, 

pequenas e micro empresas. 

 



Segmentação 

Grandes Empresas 

Médias Empresas 

Pequenas Empresas 

Micro Empresas 

Fonte: IBGE 

Mercado Total       aproximadamente 5,7 milhões de empresas 

9 mil 

70 mil 

caio 

caio caio 

caio 



Algumas  Estatísticas 

 

As estatísticas apontam aproximadamente 700 

mil apólices de compreensivo empresarial, algo 

próximo a 12%...  

Dos 12% que contratam o seguro, 

aproximadamente ¼ protege-se contra danos a 

terceiros...(RC Operações) 

 



Responsabilidade dos 

Administradores 

 Todas as empresas estão expostas a muitos 

riscos, independente de tamanho e atividade; 

 Desconhecimento da Importância de uma 

eficaz gestão de Riscos; 

 Foco na geração de caixa em detrimento da 

gestão de riscos 

 Faculdade não tem matéria curricular 

obrigatória de gestão de riscos 



Oportunidade dos Corretores 

Os Corretores tem uma grande oportunidade 

como especialistas;  

As necessidades costumam ser complexas; 

 Precisa conhecer operação e o negócio dos 

clientes, para auxiliar no gerenciamento de riscos, 

buscando e oferecendo coberturas úteis 

 “Cobertura certa para o cliente certo” 

Novas oportunidades produtos x consultoria 

pró-ativa 

 

 



Diferenciais 

 Muitos casos são tratados como massificados, 

com cálculo via portal, apesar de terem 

coberturas específicas para certas atividades, 

RC Produtos (Hotéis e Restaurantes) 

 RD/RC Concessionárias. 

 Despesa de recomposição de documentos  

 Cobertura para aparelhos portáteis 



Diferenciais 

Cobertura de despesas Fixas ou Pagamento 

Aluguel 

Produto sob medida para Grandes Empresas 

 Pode ser alguma cobertura necessária para 

mitigar riscos patrimoniais ou evitar a paralização 

de determinada atividade empresarial..... 

 A inspeção de risco é um “presente” para o 

empresário e o ajuda na melhor gestão do seu 

negócio, 



Reflexões 
 Vender apenas diferentes opções de LMI pode 

facilitar o fechamento do negócio, mas pode 

custar caro depois... 

 Riscos de continuidade e danos a terceiros 

devem ser melhor avaliados... 

Quanto menor o tempo de paralização, menos 

espaço meu cliente cede a seus concorrentes... 

O Auto seguro por desconhecimento é um 

grande concorrente dos corretores e uma grande 

ameaça a continuidade dos negócios... 



 

 Conheço poucas empresas que quebraram 

por falta de seguro Incêndio ou roubo, mas pela 

impossibilidade de continuar sua operação, por 

falta de equipamentos estratégicos ou erro com 

danos a terceiros, conhecemos várias.... 

 

A CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS É UMA 

QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA !! 



Obrigado ! 


