
$QiOLVH�H�$FHLWDomR�± 6HJXUR�GH�3HVVRDV�
6DP\�+D]DQ�± 0DULWLPD�6HJXURV�

VDP\#PDULWLPD�FRP�EU
ZZZ�WZLWWHU�FRP�VDP\VHJ



3$5$�21'(�&$0,1+$�
2�%5$6,/"
%UDVLO�p�D�EROD�GD�YH]�

)XQGDPHQWRV GD HFRQRPLD VRE FRQWUROH�
6ROLGH] GR VHWRU ILQDQFHLUR� PHOKRULD JHUDO GD SHUFHSomR GRV
LQYHVWLGRUHV VREUH RV ULVFRV DVVRFLDGRV DR SDtV�

$XPHQWR GD UHQGD PpGLD H FRQVHT�HQWH DXPHQWR GD PDVVD VDODULDO

)RQWH��6XVHS�

$XPHQWR GD UHQGD PpGLD H FRQVHT�HQWH DXPHQWR GD PDVVD VDODULDO
GR SDtV
%RRP LPRELOLiULR
&UHVFLPHQWR GR PHUFDGR IRUPDO GH WUDEDOKR
2 LPSXOVLRQDGRU GR FRQVXPR IRL R DYDQoR GD FODVVH & H D
H[SDQVmR GR FUHGLWR DR FRQVXPLGRU
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'LVWULEXLomR
• &RQVXPLGRUHV�SURFXUDP�

– relacionamento de longo prazo e a proximidade com 
corretor de seguros são atributos valorizados;

– Venda simples, concisa e com recomendações diretas de 
melhor alternativa de produto;

– Corretores preparados

�

– Corretores preparados

• &RUUHWRU�GH�6HJXURV�continuará sendo o canal de preferência 
e deverá atuar como um “advisor” (consultor/conselheiro)
– Pontos de contato (canais de comunicação) aumentará;
– As seguradoras deverão migrar para modelos balanceados 

onde os canais atuarão de forma colaborativa e 
complementar;

– Proliferação dos canais “mobile” de interação;



(VWmR PDLV LQIRUPDGRV H FRP PXLWR PDLV SRGHU� 'HVHMDP
WHU P~OWLSODV RSo}HV�FRQYHQLrQFLD H XPD UHODomR GH
FRQILDQoD FRP VHX FRUUHWRU�
(VWmR DSURYHLWDQGR D FKDQFH GH H[SHULPHQWDU SHOD
SULPHLUD YH]� R FRQVXPR GH EHQV H VHUYLoRV� R TXH
DXPHQWD D GHPDQGD SDUD VHJXURV GH SURWHomR FRPR
)XQHUDO� 3UHVWDPLVWDV� 3HUGD GH 5HQGD H 6HJXURV GH 9LGD�
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0XGDQoDV QD GHPDQGD� GLVWULEXLomR� FRQFRUUrQFLD H
RXWURV IDWRUHV H[WHUQRV HVWmR DIHWDQGR DV WD[DV GH UHWRUQR
GD LQG~VWULD�
&DQDLV P~OWLSORV GH GLVWULEXLomR p D RQGD GR IXWXUR XPD
YH] TXH DV FRPSDQKLDV HVWmR SHQHWUDQGR QRYRV H
GLIHUHQWHV PHUFDGRV FRP HVWUDWpJLDV GLIHUHQFLDGDV�
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8PD QRYD PDQHLUD GH VH ID]HU IXV}HV FRP R REMHWLYR GH
FULDU HVFDOD H YDORU QD PDQXIDWXUD� DGPLQLVWUDomR�
GLVWULEXLomR RX JHVWmR GH DWLYRV�
1RYRV QLFKRV GH PHUFDGR� DQWHV SRXFR FRQVLGHUDGRV�
HVWmR VHQGR DWUDtGRV� 3URGXWRV SRSXODUHV� PHUFDGR
IHPLQLQR� DOWD UHQGD� VXFHVVmR HPSUHVDULDO� SHVVRD FKDYH�
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HWF�
3ULQFLSDLV QRUPDWLYRV� FRQWUROHV LQWHUQRV� TXHVWLRQiULRV
GH ULVFRV� DXGLWRULD H DYDOLDomR DWXDULDO� REULJDWRULHGDGH GD
LPSODQWDomR GR SODQR GH QHJyFLRV� FULWpULRV PtQLPRV SDUD
RXYLGRULD� FHUWLILFDomR WpFQLFD� QRYD UHJXODPHQWDomR
VHJXUR GH SHVVRDV H GH GDQRV�
5LVFRV GH VXEVFULomR� ULVFR RSHUDFLRQDO� ULVFR OHJDO� ULVFR
GH PHUFDGR� ULVFR GH FUpGLWR� 1RYRV UHTXHULPHQWRV GH
FDSLWDO�
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LQGXVWULD� +RMH R FRQVXPLGRU SHUFHEH D VXD DSRVHQWDGRULD
FRPR XPD DPHDoD D VXD HVWDELOLGDGH ILQDQFHLUD�

&UHVFLPHQWR GD GLJLWDOL]DomR H GD ,QWHUQHW FRPR SULQFLSDLV
IRQWHV GH HILFLrQFLD H UHQWDELOLGDGH�
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É o processo de avaliar e prever, com relação aos indivíduos:

0RUWDOLGDGH
Incidência relativa de morte no meio de um dado grupo de 
pessoas;

0RUELGDGH

2�TXH�p�D�VXEVFULomR�GH�VHJXUR�GH�9LGD"

0RUELGDGH
Incidência relativa de enfermidades ou doenças no meio 
de um dado grupo de pessoas.

� Pode-se determinar:
• Se devemos ou não aprovar a cobertura de seguro de uma 

determinada vida;
• A classificação de risco dessa vida.
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2EMHWLYR�
$SURYDU H�HPLWLU XPD�DSyOLFH�TXH�VHMD�

•Equitativa para o cliente;•Equitativa para o cliente;
•Possível de ser oferecida pelo canal de distribuição;
•Rentável para a companhia.



)DWRUHV�TXH�GHILQHP�DV�FODVVHV�GH�ULVFRV�

)DWRUHV�GH�ULVFRV�XWLOL]DGDV��SULQFLSDLV��
� Sexo;
� Ocupação;
� Passatempos (esportes e hobbies);
� Histórico de saúde;� Histórico de saúde;
� Constituição física – Índice Massa Corpórea (IMC)
� Riscos morais;
� Histórico de família;
� Aviação;
� Histórico de fumo.



6HJXUR�GH�3HVVRDV��IDWRUHV�GH�5LVFR���

)DWRUHV�GH�ULVFR

,GDGH &RQVWLWXLomR
ItVLFD

+LVWyULD
IDPLOLDU 2FXSDomR

$QWHFHGHQWHV
SDWROyJLFRV +iELWRV 5HVLGrQFLD 0RUDOLGDGH



)DWRUHV�FRQVLGHUDGRV�QD�VXEVFULomR�
$QWL�VHOHomR�

Tendência que têm certas pessoas com probabilidade 
maior do que a média de sofrer perdas – de  buscarem 
obter ou continuar uma cobertura de seguro de vida com 
maior alcance do que as outras pessoas.

,QWHUHVVH�6HJXUiYHO
A relação que existe entre duas pessoas na qual a morte de uma 
delas afetaria economicamente a outra.

5LVFR�)LQDQFHLUR��PRUDO�
Análise da situação cadastral do proponente.



• Idade 18 - 40 anos
• Idade 41 – 50 anos
• Idade 51 – 60 anos
• Idade 61 – 69 anos

• 20 x Renda anual
• 15 x Renda anual
• 10 x Renda anual
• 3 x Renda anual• Idade 61 – 69 anos • 3 x Renda anual

0DV�H�VH�R�PRQWDQWH�UHTXHULGR�XOWUDSDVVDU�
HVVH�SDGUmR"



Avaliações médicas são recomendadas em 
manual de subscrição eletrônico como 

diretrizes gerais (Ressegurador)

0DQXDLV�GH�VXEVFULomR�XWLOL]DGRV
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Processo que envolve uma entrevista por telefone, realizada para 
reunir informações sobre riscos diretamente do candidato, com o 

objetivo de:

– Acelerar o processo, do pedido Permitir um processamento 

)RQWH��6&25�5(��

– Acelerar o processo, do pedido 
às questões envolvidas na 
apólice

– Prover informações mais 
detalhadas e prospectivas

– Reduzir os índices de não-
abertura (informações médicas 
e não médicas)

– Gerar um índice maior de 
aceitação das apólices, devido 
à necessidade reduzida de  
relatórios médicos 
complementares

Permitir um processamento 
automatizado de dados, o que é 
eficaz em termos de custo para a 
empresa e satisfatório para o cliente

Reduzir a carga de trabalho dos 
corretores e subscritores, permitindo 
que esses profissionais se 
concentrem em suas áreas principais 
de atuação

Aperfeiçoar o serviço de atendimento 
e melhorar a experiência do cliente

Obter o resultado, que é um 
processo de subscrição dinâmico



9LGD�HP�*UXSR
Por que contratar?



Aumentar a produtividade e moral dos funcionários da 
empresa;

Pacote de benefícios mais atrativo que o da concorrência 
(atração de talentos);

Dos quatro pontos abaixo, escolha dois que são mais 
importantes para a empresa:

(atração de talentos);

Despesa com o plano dedutível do IR da empresa.

Imagem e relacionamento da empresa com o público e com 
seus funcionários - $FRUGR�&ROHWLYR�GH�7UDEDOKR;



&DUDFWHUtVWLFDV�8QLYHUVDLV�GR�6HJXUR�GH�9LGD�HP�*UXSR&DUDFWHUtVWLFDV�8QLYHUVDLV�GR�6HJXUR�GH�9LGD�HP�*UXSR

•• Tarifado pela taxa média do grupo;

• Estipulante responde por 100% do prêmio;

• Não tem angariação ou cobrança individual;• Não tem angariação ou cobrança individual;

• Idade mínima e máxima de aceitação e    
permanência na apólice;

• Contratação com vencimento anual.



6XEVFULomR�9*�7D[D�PpGLD
&ULWpULRV�EiVLFRV�
•Razões para existência do seguro?
•Tipo adesão?
•Custeio?
•Experiência e sinistralidade anterior do grupo?•Experiência e sinistralidade anterior do grupo?
•Tamanho e composição do grupo (No. Vidas)?
•Setor e atividade da empresa (precificação segmentada)?
•Estabilidade do grupo (rotatividade e novas adesões –
“oxigenação”);



&DUDFWHUtVWLFDV

¾Visa indenizar o valor correspondente a participação acionária do sócio que 
faleceu de forma prematura.
¾Possibilidade de contratação do produto Faixa Etária, com o objetivo de 
garantir a empresa a reintegração do capital segurado, na eventual Morte ou 
Invalidez Total de um dos sócios. 

Sucessão Empresarial

Invalidez Total de um dos sócios. 
¾Limite de Capitais mais elevados.
¾Subscrição criteriosa.
¾Precificação: Taxa por Faixa Etária, mediante informações de idade e 
capitais. 
¾Contratação mediante proposta de adesão.
¾Vigência: Plano Anual.



Sucessão Empresarial

&REHUWXUDV�&RQWUDWiYHLV

¾0RUWH�H�,QYDOLGH]�3HUPDQHQWH�SRU�$FLGHQWH
6XEVFULomR
¾&RQWUDWDomR�PHGLDQWH�SUHHQFKLPHQWR�GD�3URSRVWD�GH�&RQWUDWDomR�H�
'HFODUDomR�3HVVRDO�GH�6D~GH��%DODQoR�3DWULPRQLDO��$QiOLVH�GH�&UHGLW�5DWLQJ�'HFODUDomR�3HVVRDO�GH�6D~GH��%DODQoR�3DWULPRQLDO��$QiOLVH�GH�&UHGLW�5DWLQJ�
H�&RQWUDWR�6RFLDO��
&ULWpULRV�GH�5HQRYDomR
¾$YDOLDomR�PHGLDQWH�UHVXOWDGR�GDV�DSyOLFHV��FRP�SURSRVLomR�GH�UHDMXVWH�VH�
QHFHVViULR�
/LPLWHV�GH�&DSLWDO
¾0tQLPR�GH��5��������������������
¾0i[LPR�GH�5��������������



Principais desafios do nosso mercado:Principais desafios do nosso mercado:

• Público não entende bem os produtos.
• Companhias aparecem como impessoais e burocráticas.
• Mercado não educa o público sobre o valor dos seguros de 

vida.
• Mercado altamente concentrado.
• Baixa produtividade em vendas fora do canal banco.
• Pouca cultura de vendas de seguros de vida individuais.



3HUJXQWDV"

3DJH�� ��


