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Fonte: SUSEP, ANS, Ernst & Young Terco 
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Previdência Privada 19.7% 

15.4% 

8.3% 

11.1% 

11.3% 

Crescimento histórico 3 a 4 vezes superior ao do PIB 
(R$ bilhões) 
 

CAGR POR SEGMENTO 

(2013e – 2014e) 
 

CAGR (2009 - 2012) 
14.2% 

CAGR (2013e - 2014e) 
13.9% 
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O Mercado de Seguros tem perspectivas positivas de 
aumentar sua penetração nas principais linhas...   

Baixa penetração de seguros 

25% 25% 

Da pop. 

Brasileira 

Da frota de 

veículos 10% 
Da pop. 

Brasileira 

(% com seguros) 
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• 1 – Taiwan, 18.2% 

• 7 – Reino Unido, 11.3% 

• 13 – Estados Unidos, 8.2% 

• 19 – Itália, 6.7% 

• 26 – Espanha, 5.3% 

• 36 – Índia, 3.9%  

• 37 – Chile, 3.9% 

 

 

 

 

25% 

43 – Brasil, 3.2%*  do PIB 

Fonte: Sigma Report # 3/2012 (Swiss Re) 3 

• 46 – China, 2.9% 

• 73 – Rússia, 1.3% 

 

*O relatório da Swiss Re não comtempla os valores de saúde. Considerando os planos de saúde 

suplementares, esta participação sobe para 4,9% (em 2012) 

... e também de aumentar sua participação na 
economia... 
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25% 

Fonte: Sigma Report # 3/2012 (Swiss Re) 4 

... impulsionado pelo aumento de renda da 
população. 

…com crescente demanda 
para melhores Planos de 
Saúde 

Renda média familiar (R$) 

População mais rica… 

23,8% 
Classe Média+ 
Ricos 

53,0% 
Fora da pobreza 23,2% 

Pobres 

37,3% 
Classe Média + 
Ricos 

55,5% 
Fora da Pobreza 

7,1% 
Pobres 
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Número de sites aumentou 33mil vezes em 17 anos (1995-2012) 

Hoje, 83,4 milhões de brasileiros acessam a internet (nas residências/trabalho) 

Vendas de 
Seguros Online

7%
das vendas de 
seguros nas 
Américas são 

realizadas online. Na 
Europa e na Ásia, esse 
índice está em 14% 

31%
dos consumidores 
pretendem fazer 

maior uso de 
ferramentas de 

comparação de preços 
nos 

próximos anos

Tempo para atingir 50 milhões de usuários

Em 38
anos

Em 13
anos

Em 4
anos

Em 88
dias

Radio Televisão

Internet Google

• O número de sites aumentou 33 mil vezes em 
17 anos (1995 – 2012)

• Hoje 83,4 milhões de brasileiros de internet 
acessam a internet de residência e do 
trabalho

Para aproveitar este momento, temos que 
aproveitar o exponencial crescimento da internet. 

Fonte: Mckinsey 
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O cliente está online!  

Sites com mais usuários 
 
 
 

 94% 75% 73% 69% 58% 

76MM de usuários (7,8% do total mundial) 

47MM de usuários diários (metade já acessa 

via mobile) 

2º país com maior número de usuários 
(atrás dos EUA e antes da Índia) 

31% acessa mais de uma vez ao dia 

6h44min é o tempo médio mensal que 

os usuários passam conectados 

Fonte: Facebook, comScore 
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Fonte: Tecmundo 

 USD 0,01  

 USD 
859,00  

2010

1985

Preço de 1MB de memória RAM 

1/2 1 15 1 

2010

1985

Espaço de 1GB (quantidade de HDs) 

38HDs 
USD193mil 

2% de 1HD 
USD0,07 

Equivalência de preço de um computador 

1970 2010 

1/2 1 15 1 
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O acesso à tecnologia continuará aumentando a 
medida que seu preço vai diminuindo... 
  



... e novas tecnologias que já estão  
revolucionando o mercado. 

Google Glass: 
óculos conectado à internet 
que utiliza realidade 
aumentada 

HP Nobag: computador 

que pode ser “enrolado” como 
um pergaminho 

Hoje Futuro 

Galaxy Watch: relógio 

que funciona como um “portal” 
para o seu smartphone 

Vuzix: óculos que projeta 

vídeos do smartphone 

Quais são os desafios que isso traz para o mercado? 
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Informação está disponível 
para todos! 

“Better Information.  
Better Health.” 

Todas as 
informações de 

todas as 
doenças, indicando 

todos os possíveis 
tratamentos  e seus 
respectivos prós e 

contras, e ainda apoio 
para viver com a doença 

A informação profissional é desafiada. 

Fonte: WebMD, Análises internas 
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Clientes demandam a 
conveniência do último 

lançamento 

Apple ID: 
você cria uma 
única conta 

para tudo que 
precisar fazer 

em seus 
produtos 

A oferta de conveniência cria um novo patamar 
de serviços. 

Fonte: Apple, Análises internas 
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A tecnologia integrada é obrigatória... 

Seguradoras Corretores 

Prestadores 
de Serviço 

Órgãos 
Reguladores 
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...com foco em conveniência para o cliente... 

Fonte: Pesquisa IBM: O consumidor do Futuro – O que fazer para conquistá-lo?  
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% de clientes que vêm alto valor no quesito 
(#) posição no ranking dos critérios. Total de 14 critérios avaliados  

 

A toda hora e em todo lugar! 

A disponibilidade e o atendimento dos Corretores são itens mais 
valorizados na compra de um seguro 
 
(#1) Disponibilidade 24x7 (80%*) 

(#5) Corretor que tem tempo para minhas demandas (71%) 
(#7) Atendimento (66%) 

 
(#10) Seleção ampla de produtos e serviços (66%) 
(#13) Baixos prêmios (43%) 



...e este é um caminho sem volta. 
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Mas só tecnologia não resolve. 

Fonte: Ernst & Young Global Consumer Insurance Survey 2012: Pesquisa realizada com 24 mil cliente em 23 países  
          Oxford Economics 14  

78% 
Dos consumidores 

brasileiros 
consideram contato 
pessoal importante 

no processo de 
contratação de um 

seguro 

30% 
 dos clientes atuais, 

em média, foram 
perdidos por falta 
de atendimento 

pessoal 

Blá blá blá 
blá blá blá 
blá blá blá 

Cliente 

Necessidades 

Processamento da 
informação 

Sistema 

Corretor 
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