Uma
revolução
no mercado
de seguros
Por Monica Miglio Pedrosa

Após a explosão das fintechs, e as
mudanças que elas causaram no
segmento bancário tradicional,
o setor de seguros é apontado
como o próximo a ser impactado
profundamente em termos de
inovações e dinamismo.
O crescimento das insurtechs, as
startups que utilizam tecnologia
para apresentar um novo modelo
de negócio ou resolver problemas
do setor, foi impulsionado
especialmente nos últimos três
anos, com a criação de ambientes
regulatórios especiais pela Susep
(Superintendência de Seguros
Privados).
Confira a seguir tudo o que você
precisa saber sobre mudanças
e oportunidades no setor, que
vem atraindo cada vez mais
investimentos de peso.

1.
Sandbox
regulatório
como propulsor
A primeira leva de insurtechs do
mercado brasileiro surgiu em 2013,
com startups atuando quase que
exclusivamente como corretoras
digitais, dedicadas a intermediar
a compra de seguros por meio
de canais digitais, com pouca
inovação nos produtos.
Na época, para abrir uma
seguradora, a Susep, autarquia
responsável pela regulação do
setor, exigia um capital social
mínimo de R$ 15 milhões, sem
contar o capital de risco e o
investimento necessário para
a operação.
Nos últimos três anos, porém, a
Susep começou a buscar formas
de dinamizar o mercado.
Criou ambientes regulatórios
experimentais, os chamados
Sandbox regulatórios, e liberou
algumas empresas para testarem
novas tecnologias, produtos e
serviços sob sua supervisão.

Mais recentemente, permitiu a
combinação de seguros em uma
única apólice e deu os primeiros
passos em direção ao Sistema
de Seguros Aberto, também
conhecido como Open Insurance,
inspirado no Open Banking.
Na primeira leva do Sandbox,
em 2020, foram aprovadas onze
startups. Entre elas, estão nomes
hoje conhecidos no ecossistema,
como a 88i, distribuidora de
seguros voltados à nova economia;
a Thingseg, seguradora de
automóveis; e a Pier, seguradora
de equipamentos eletrônicos e
automóveis.
No ano passado, outros 21 projetos
apresentados por startups foram
selecionados, a maior parte em
fase de captação de recursos.
As empresas que estão surgindo,
e ainda vão surgir, já são criadas
com alta tecnologia e modelos de
negócio de ponta. Elas vão permitir
que os consumidores tenham
acesso a mais opções de seguros,
com mais facilidade, afirma Marcos
Aurélio Couto, CEO da Alper e
fundador da DUXX Investimentos.
Até recentemente, se alguém
quisesse contratar um seguro
de carro, um de casa e um de
vida, teria que lidar com três
contratos e três boletos, mesmo
que o fornecedor fosse a mesma
seguradora.

Hoje, as novas seguradoras
podem criar híbridos, como
seguros residenciais que incluam
coberturas de saúde em viagens,
ou seguros de automóvel com
cobertura também para bicicletas.
Assim como acontece no Open
Banking, os usuários também
terão mais acesso e controle
sobre os próprios dados e poderão
compartilhá-los com outras
seguradoras, para que ofereçam e
criem produtos mais adequados às
necessidades do cliente.
Com a oferta de novos produtos
e serviços digitais, se espera que
caia também a concentração do
mercado.
Em 2020, de acordo com o ranking
das seguradoras, do Sincor-SP,
as dez maiores empresas do setor
detinham 73,15% do volume total
de prêmios/contribuições, em
um mercado com movimentação
estimada em R$ 174,5 bilhões
(sem PGBL).
Mas, em alguns segmentos, como
o de autos, o percentual chegava
a 94,86%, de acordo com o
Ranking das Seguradoras 2020,
do Sincor-SP.

Não é que as seguradoras
tradicionais não tenham
inovação. O que elas não
fazem é disrupção, não
mudam o modelo
de negócio.
Marcos Aurélio Couto
CEO da Alper e
fundador da DUXX
Investimentos

2.
Segmentos mais
promissores para
insurtechs

O principal é o de produtos para
pessoa física, onde, de acordo
com o executivo, há uma massa
gigante de clientes mal atendidos.
Os seguros de automóvel,
por exemplo, apresentam alta
concentração de mercado e
produtos com alcance limitado,
como as opções de cobertura para
veículos com mais de oito anos.
Há espaço também para produtos
“liga e desliga”, voltados a pessoas
quem tem automóvel, usam pouco
e hoje pagam o mesmo que outros
clientes que circulam o dia inteiro,
explica Couto.

Seguros de vida, de equipamentos
eletrônicos, funeral e PET também
ganham destaque.
No primeiro caso, por uma questão
cultural, reforçada pela pandemia.
No segundo, a demanda cresce
embalada pelo avanço do digital
e pelos problemas de segurança
no país.
No terceiro, a compra costuma
ser motivada pelo receio de que a
perda de um parente próximo se
torne também um peso financeiro
para a família, devido ao custo
do enterro.

Já o seguro PET se expande
puxado pela crescente
preocupação dos donos com a
saúde e o bem-estar dos animais
de estimação.
O mercado de seguros
corporativos também será
impactado, mas em menor grau
e no médio prazo. “Produtos para
empresas não são tão simples de
vender online. É provável que
os produtos para pessoa jurídica
sofram disrupção, mas em um
segundo momento, com foco mais
em coisas básicas para pequenas
e médias empresas, como seguros
de responsabilidade profissional,
estoque, cibercrimes e saúde para
os funcionários,” conclui o CEO
da Alper.

3.
Fundos de
investimento de
olho no setor

Nos últimos 10 anos, as
insurtechs brasileiras
receberam US$ 349
milhões, segundo estudo
da plataforma de inovação
Distrito – o período
analisado foi de 2011 ao
final do primeiro semestre
de 2021. Deste total, 50%
foram captados entre
2019 e 2020.

De olho nesse crescente
mercado, empresas de venture
capital começam a criar fundos
especificamente para o setor.
A Bossanova Investimentos lançou
um fundo de R$ 5 milhões a partir
da demanda de um grupo de
investidores por soluções B2B e
B2B2C de startups do segmento.
De acordo com João Kepler,
CEO da Bossanova, empresas
tradicionais do setor, empresários
e consultores do segmento de
seguros são os investidores por trás
deste fundo, que irá fazer aportes
de até R$ 500 mil em 10 startups
em estágio inicial, com forma de
impulsionar o desenvolvimento
de soluções.
Duas delas já foram anunciadas: a
plataforma de análise de crédito
digital e marketing score Cignifi e
a Mutuus, que faz a cotação online
de seguros empresariais.

Empresas tradicionais
do setor lançaram o
fundo para impulsionar
o desenvolvimento de
soluções inovadoras para
a transformação digital
de seus negócios.
João Kepler
CEO da Bossanova

4.
Voracidade de
investidores

Se as insurtechs lançadas há
alguns anos seguem em um ritmo
de crescimento intenso e inovam
no setor, as novas entrantes vêm
surpreendendo pela voracidade
dos investidores.
É o caso da Justos, que recebeu
um aporte de US$ 35,8 milhões no
fim de 2021, o maior investimento
série A já recebido por uma startup
pré-operacional na América
Latina. A proposta da empresa é
oferecer seguros a preços mais
baratos com base na forma como
o motorista conduz o veículo.
Dependendo do comportamento,
o seguro pode até sair de forma
gratuita. Inovações como essas
pretendem abocanhar cada
vez mais o market share de
seguros e provocar mudanças
mais profundas nas seguradoras
tradicionais.

Fonte: Insurtech Brasil

5.
Inteligência
Artificial e
machine learning
A 88i seguradora, que foi criada
em 2018, fazia inicialmente a
distribuição de produtos de
outras seguradoras e, em março
de 2021, mudou seu modelo de
negócios para o B2B2C, após ser
homologada como seguradora
pela Susep, conforme explica
Fernando Moreira, CEO da 88i.
Desde o início, a empresa faz uso
de dados e inteligência artificial
para segmentar e qualificar a
prospecção de clientes, aprimorar
a personalização dos produtos e
reduzir os custos do serviço.

No final de 2021, a insurtech
anunciou uma parceria com a
Boa Vista para impulsionar o uso
de inteligência analítica no seu
negócio. A aliança estratégica visa
criar um Laboratório de Ciência de
Dados específico para o mercado
de seguros.
De acordo com Moreira, esse
Laboratório irá desenvolver uma
camada de segurança numa
arquitetura composta de quatro
elementos. O primeiro é o de
inteligência de clientes, que
possibilita entender os hábitos e
costumes dos usuários.

O segundo elemento permitirá
desenvolver um modelo de
propensão de compra e uma
melhor precificação da oferta,
uma forma de calibrar o preço da
concorrência, os riscos e o preço
ideal para o momento certo para
o cliente.
O terceiro elemento irá
impulsionar os modelos de
inteligência de subscrição, com
recomendações de produto
baseadas no comportamento
do cliente.
Por último, o modelo de sinistro,
que vai nos permitir pagar até 85%
dos sinistros de forma imediata.

A aliança estratégica com
a Boa Vista vai criar um
Laboratório de Ciência
de Dados específico para
o mercado de seguros.
Fernando
Moreira
CEO da
88i Seguradora

A seguradora Pier, fundada
também em 2017, usa um
modelo de precificação baseado
em inteligência de dados e
inteligência artificial que considera
diversas informações, mas,
principalmente, a indicação de
outros clientes da empresa.

Hoje, mais de 14% dos
sinistros no Brasil são
considerados suspeita
de fraude, e quem paga a
conta é a pessoa honesta,
afirma Igor Mascarenhas,
cofundador e CEO da Pier.
“Mas, com a indicação,
conseguimos reduzir em 30% o
preço médio do seguro em relação
ao mercado.”

Queríamos provar
que é possível fazer
um seguro honesto
para os consumidores,
com preços justos e
pagamento imediato
do sinistro.
Igor
Mascarenhas
Cofundador e
CEO da Pier

A Amar Assist, que tem foco
no segmento de assistência
funerária, foi fundada em 2015 e
hoje já tem uma carteira de 100
mil vidas. Além dos produtos
próprios, como seguro funerário,
Jazigo Garantido e seguro renda,
a insurtech também pretende
impulsionar a transformação
digital dos integrantes do
ecossistema, cujos processos hoje
são majoritariamente analógicos –
cemitérios, plataformas de
assistência funerária, seguradoras
e operadoras de cartão de crédito
– com o lançamento de um
software de logística funerária.

Existe um mar de
oportunidades a serem
exploradas no setor
funerário, que só agora
começa a se digitalizar.
Bruno Gallo
Fundador e
CEO da Amar
Assist
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