
 
 
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO –  

CAMPUS SÃO ROQUE 
 
 
 

Evandro Rossi 

 
 
 
 
 
 
 

MERCADO PAULISTA DE SEGUROS DE VEÍCULOS: 
possíveis estratégias para sobrevivência em períodos de crise 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Roque 
2017 



 
 
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO –  

CAMPUS SÃO ROQUE 
 
 
 

Evandro Rossi 

 
 
 
 
 
 
 

MERCADO PAULISTA DE SEGUROS DE VEÍCULOS: 
possíveis estratégias para sobrevivência em períodos de crise 

 

 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso apresentado como 

requisito para obtenção do título de Bacharelado em 

Administração sob orientação do Professor Doutor 

Waldemar Hazoff Júnior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

São Roque 
2017 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R831 

       ROSSI, Evandro. 

        Mercado paulista de seguros de veículos: possíveis estratégias 

para sobrevivência em períodos de crise. / Evandro Rossi. – 2017. 

        41 f. 

            

        Orientador: Prof. Dr. Waldemar Hazoff Júnior. 

 

         TCC (Graduação) apresentada ao curso de Bacharel em 

Administração do Instituto Federal de São Paulo – Campus São Roque, 

2017. 

 

         1. Economia das organizações  2. Serviços    3. Seguro de veículos 

4. Decisão em ambiente de incertezas I. ROSSI, Evandro. II. Título.        

 

CDD: 658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Nome: Evandro Rossi 

Título: MERCADO PAULISTA DE SEGUROS DE VEÍCULOS: possíveis estratégias 

para sobrevivência em períodos de crise 

 

 Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Estado de São Paulo – Campus 

São Roque, para obtenção do título de Bacharel 

em Administração. 

 

 

Aprovado em: ___ / ___ /___ 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr. Waldemar Hazoff Júnior                    Instituição: IFSP - Campus São Roque 

Julgamento: _______________________      Assinatura: ______________________ 

 

Prof. Dr. José Hamilton Cipolla Maturano        Instituição: IFSP - Campus São Roque 

Julgamento: _______________________       Assinatura: _____________________ 

 

Prof. Me. Alequexandre Galvez de Andrade   Instituição: IFSP - Campus São Roque 

Julgamento: _______________________      Assinatura: ______________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a Deus, por ter me 

abençoado e me guiado até aqui; ao meu 

pai Mário e a minha mãe Conceição por 

terem acreditado na minha capacidade de 

desempenho, e ao meu orientador Prof. 

Waldemar, por todo aprendizado e apoio 

que foram fundamentais para superação 

das minhas dificuldades e para minha 

formação acadêmico-profissional.  



 
 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 À direção e servidores do IFSP - Campus São Roque, em especial ao corpo 

docente de alta qualidade do Curso de Bacharelado em Administração, por 

proporcionarem uma graduação de alto valor agregado. 

 À empresa Mart Plus Corretora de Seguros na qual faço parte, pelo apoio a 

minha formação e por todo conhecimento construído nesses anos, desde meu estágio 

até os dias atuais, que me inspirou para o desenvolvimento deste trabalho.  

 Ao meu orientador Prof. Waldemar pelo incentivo e grande ajuda com o 

fornecimento de material para a realização deste trabalho. 

 A todos qυе, direta оυ indiretamente, fizeram parte dа minha formação, о mеυ 

muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aprender é a única coisa de que a mente 

nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se 

arrepende”.  

(Leonardo da Vinci) 



 
 
 

 

RESUMO 

 

 

Segundo dados do Banco Mundial (2018) entre 2003 e 2014, a economia brasileira 

passou por um período de significativa expansão de seus indicadores econômicos e 

sociais, seguida de forte retrocesso nos anos seguintes. A depressão das variáveis 

macroeconômicas Renda e Consumo e expansão dos índices de Criminalidade 

contribuíram para o retrocesso no desempenho patrimonial das seguradoras de 

veículos. O objetivo deste trabalho é analisar os fatores que podem influenciar a 

demanda por seguro de automóveis no Estado de São Paulo. Fazendo uso de 

Regressão Linear Simples, por Método de Mínimos Quadrados, buscou-se 

estabelecer possíveis correlações entre as variáveis analisadas. Tem-se como 

principal conclusão que apesar de um ambiente crítico, com aumento dos indicadores 

de roubo de veículos, recomenda-se investimentos em tecnologia de Localização com 

o intuito de aumentar os níveis de recuperação de veículos roubados, permitindo 

praticar preços mais acessíveis. 

 

 

Palavras-chave: Economia das organizações, serviços, seguro de veículos, decisão 

em ambiente de incerteza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

 

According to data from the World Bank (2018) between 2003 and 2014, the brazilian 

economy went through a period of significant expansion of their economic and social 

indicators, followed by a strong kickback in the following years. The depression of the 

macroeconomic variables Income and Consumption and expansion of Crime rates 

have contributed to the kickback in the equity performance of insurers.  

The objective of this work is to analyze the factors that may influence the demand for 

auto insurance in the State of São Paulo. Making use of Simple Linear Regression, by 

Least Squares Method, sought to establish possible correlations between the variables 

analyzed. Has as main conclusion that in spite of a critical environment, with increased 

indicators of vehicle theft, it is recommended investments in Localization technology in 

order to increase the levels of recovery of stolen vehicles, allowing to practice more 

affordable prices. 

 

 

Keywords: Economy of organizations, services, vehicle insurance, decision in 

environment of uncertainty. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Segundo dados do Banco Mundial (2018), entre 2003 e 2014 a economia 

brasileira passou por um período de significativa expansão de seus indicadores 

econômicos e sociais. No entanto, em 2015 observou-se estagnação neste processo, 

com representativo retrocesso para os anos seguintes. Estima-se que o poder 

aquisitivo do brasileiro em 2017 retrocedeu aos níveis da década anterior. Nessa linha, 

os diversos segmentos da economia brasileira, em diferentes intensidades sofreram 

em maior ou menor intensidade os impactos do processo recessivo que se instala. 

Neste movimento, o setor de seguros acompanhou esse movimento, experimentando 

expansão superior aos níveis médios de crescimento entre 2003 a 2014. 

 No entanto, tal ciclo virtuoso passou a enfrentar momentos mais críticos a partir 

de 2016. Neste ano, a posição de líder foi da seguradora Porto Seguro, sendo 

responsável por 28,72% do mercado brasileiro de seguro de automóveis (SINCOR-

SP, 2016). Porém, financeiramente, teve redução de 9% em seu lucro em relação ao 

período anterior, por consequência da expressiva queda de 18% das operações de 

segmento de seguros (G1, 2017).  

 Neste ambiente crítico e de expressiva redução do volume de negócios, torna-

se necessário identificar as dimensões que influenciam a decisão de compra de 

seguros no país, podendo identificar possíveis estratégias de atuação para uma 

empresa seguradora de veículos manter ou elevar seus resultados de venda de 

seguros de automóveis em ambiente de crise econômica.  

 Neste trabalho, tem-se como objetivo analisar os fatores que podem influenciar 

a demanda por seguro de veículos no Estado de São Paulo. A escolha intencional do 

ambiente para coleta de dados se justifica, pois o mercado segurador paulista é o 

maior do Brasil, bem como ser um dos poucos estados a divulgar com regularidade 

dados de criminalidade. 

 As dimensões Desemprego, Renda e Violência são apresentadas como 

intervenientes no processo de contratação de seguros de veículos. Neste contexto, 

cinco objetivos se apresentam:  

 Identificar variáveis quantitativas disponíveis em base de dados públicas 

oriundas de entidades idôneas que representem as três dimensões 

apontadas acima; 
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 Adaptar os dados disponíveis às dimensões que se pretende estudar;  

 Investigar possíveis correlações entre as mesmas; 

 Testar correlação linear simples entre as variáveis, estabelecendo 

paralelismo ou conflito entre a observação empírica e a expectativa teórica; 

 Inferir possíveis estratégias a serem elaboradas a partir das variáveis 

identificadas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Serviços 

 

 A origem etimológica da palavra serviço vem do latim servitium, tendo seu 

surgimento no século XI, através da relação de servidão do vassalo para com seu 

soberano. Posteriormente, no século XIV, o termo ganhou o sentido do que se serve 

na mesa, associando o estado servil à condição de estar sujeito. Do século XVI em 

diante, desenvolvem-se outros sentidos (FERREIRA, 2005, apud PENA & GOMEZ, 

2010, p.373). 

 Com a evolução das relações trabalhistas e do mercado organizacional, o 

serviço desenvolveu-se como “uma atividade econômica que cria valor e proporciona 

benefícios a clientes” (LOVELOCK & WIRTZ, 2006, p.8). Nesse contexto, define-se 

serviço como “qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma 

parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada” (KOTLER & 

KELLER, 2012, p.382).  

 A partir dessa definição, identifica-se a primeira característica distintiva dos 

serviços: a intangibilidade. Enquanto produtos são bens tangíveis, os serviços “não 

podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes de serem 

adquiridos” (KOTLER & KELLER, 2012, p.384).  

 

Fonte: Lovelock e Wirtz (2006, p.10). 

Figura 1 - Elementos tangíveis em comparação com os intangíveis 
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 Essa natureza intangível não permite que o consumidor venha a testar o 

desempenho do serviço antes de comprá-lo, gerando incerteza na sua qualidade, no 

qual é um problema para o cliente por precisar confiar apenas na reputação da 

empresa (FITZSIMMONS & FITZSIMMONS, 2011, p.43). Por isso, o desafio do 

prestador do serviço está em “tangibilizar o intangível” por meio da “administração das 

evidências” de qualidade com base nas instalações, equipamentos, pessoas, material 

de comunicação, símbolos e, principalmente, no preço (KOTLER & KELLER, 2012, 

p.384), porque “o cliente tende a estabelecer em sua mente uma espécie de 

correlação entre o preço cobrado e a qualidade esperada do serviço”. Sendo assim, 

“o preço mais alto aumenta as expectativas do cliente quanto ao serviço” (CORRÊA 

& CAON, 2002, p.96). 

 Corrêa e Caon (2002, p. 94-95) apontam que a expectativa do cliente é 

influenciada pelas suas necessidades, desejos e experiências passadas de outros 

clientes. Portanto, serviço é: 

Uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou menos 
intangível ― que normalmente, mas não necessariamente, acontece durante 
as interações entre cliente e empregados de serviço e/ou recursos físicos ou 
bens e/ou sistemas do fornecedor de serviços ― que é fornecida como 
solução aos problemas dos clientes (GRÖNROOS, 2004, p.36). 

 Fitzsimmons (2011, p.26), ao definir que “serviço é uma experiência perecível, 

intangível, desenvolvida para um consumidor que desempenha o papel de 

coprodutor”, indica a segunda característica do serviço: a perecibilidade. Lovelock e 

Wirtz (2006, p.9) explicam que “um serviço é efêmero”, não podendo ser estocado 

após ser produzido. Dessa forma, se ele não for usado, perde-se (FITZSIMMONS & 

FITZSIMMONS, 2011, p.43). Essa impossibilidade de estocar demonstra que um 

serviço está suscetível às flutuações da demanda. Nessa linha de pensamento, Kotler 

e Keller (2012, p.385) argumentam que “os serviços são produzidos e consumidos 

simultaneamente”, evidenciando a característica da inseparabilidade ou da 

simultaneidade, conforme Fitzsimmons (2011, p.42).  

 Serviços são altamente variáveis, alterando-se de acordo com o prestador, o 

lugar e o tempo em que é fornecido (KOTLER & KELLER, 2012, p.385). A participação 

do cliente dificulta a padronização e o controle da qualidade, porque o serviço pode 

variar de cliente para cliente (LOVELOCK & WIRTZ, 2006, p.11), sendo personalizado 

de acordo com o perfil e a necessidade do consumidor. Além disso, “os clientes são 

pessoas que sofrem muitas influências” (LAS CASAS, 2006, p.181), dificultando ainda 
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mais a compreensão na hora de contratar um serviço. Como serviços dependem muito 

de informações para existirem, deve-se coletar e processar a informação de maneira 

eficaz, resguardando-se de registrá-las em meios mais duradouros e tangíveis como 

documentos, a fim de gerar e manter uma atividade e um relacionamento de confiança 

entre empresa e cliente (LOVELOCK & WIRTZ, 2006, p.15). 

 Segundo Corrêa e Caon (2002), serviços agregam valor ao produto, permitindo 

a certo ofertante elevar suas receitas oriundas do esforço bem-sucedido de vendas, 

agregando serviços ao mesmo. No entanto, os autores apontam que quanto menos a 

empresa comercializa produtos (tangíveis) e mais comercializa serviços (intangíveis) 

o nível de subjetividade entre compradores e vendedores se intensifica, tornando-se 

mais dificultoso estabelecer mecanismos e objetivos de valoração do serviço.  

Seguros se enquadra nessa situação, convivendo com a dificuldade cotidiana de 

demonstrar valor para seus adquirentes, mesmo por que tem a peculiaridade de que 

quem o contrata o faz pela sensação de segurança e não para utilização (seguro de 

vida, por exemplo). 

 

2.2 Seguros  

 

 A atividade securitária no Brasil surgiu com a abertura dos portos ao comércio 

internacional em 1808, desenvolvendo-se o seguro marítimo pela Cia de Seguros 

Boa-Fé, até então regulada pelas leis portuguesas. O marco histórico foi em 1850, 

onde a promulgação do Código Comercial Brasileiro fortaleceu o aparecimento no 

país de sucursais de seguradoras sediadas no exterior, as quais passaram a operar, 

também, com o seguro terrestre e seguro de vida (SUSEP, 2017). 

 Kriger Filho (2000, p.15) debate que a origem do seguro foi consequência da 

autoconsciência do homem em reconhecer sua própria fragilidade e as chances de 

falha de seus projetos. A partir do entendimento da complexidade humana, a 

concepção de acidente passou a ser uma constante social do cotidiano, 

desenvolvendo-se a atividade securitária. 

 Entretanto, foi somente em 1916, com a sanção da Lei nº 3.071, que foram 

estabelecidos os princípios fundamentais do contrato de seguro, compondo o Direito 

Privado do Seguro, cujos preceitos disciplinaram os direitos e obrigações das partes, 

como modo de evitar e suprimir conflitos entre os interessados (SUSEP, 2017). 
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 Seguro é o “contrato pelo qual o segurador se obriga, perante o segurado, 

mediante o pagamento de certa quantia, a lhe garantir a indenização dos prejuízos 

resultantes dos riscos previstos” (KRIGER FILHO, 2000, p.16). Dessa forma, a 

seguradora recolhe prêmios pagos por um grupo de segurados e usa deste montante 

para pagar as eventuais indenizações relativas aos sinistros ocorridos. Oficialmente, 

a Circular SUSEP 354/07 define seguro como: 

Contrato mediante o qual uma pessoa denominada Segurador, se obriga, 
mediante o recebimento de um prêmio, a indenizar outra pessoa, denominada 
Segurado, do prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato 
(SUSEP, 2007). 

 O contrato de seguro é o instrumento que tangibiliza o intangível, ou seja, as 

informações (intangíveis) são representadas em um documento (tangível), 

caracterizando o seguro como um serviço dirigido a ativos intangíveis. O contato 

pessoal no setor vem se tornando cada vez mais distante, relacionando-se por 

telefone, sites, e-mail e aplicativos de conversa instantânea, observando-se 

investimentos nesse sentido (LOVELOCK & WIRTZ, 2006, p.15). 

 A boa-fé é imprescindível nos contratos em geral, devendo-se fazer presente 

também no contrato de seguro, condizendo com o artigo 1.443 do Código Civil de 

1916: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar no contrato a mais estrita 

boa-fé e veracidade, assim a respeito do objeto, como das circunstâncias e 

declarações a ele concernentes”. Complementa-se com o artigo 1.444 do Código: “Se 

o segurado não fizer declarações verdadeiras e completas, omitindo circunstâncias 

que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito 

ao valor do seguro, e pagará o prêmio vencido” (KRIGER FILHO, 2000, p.117-119). 

 O valor do seguro é gerado por meio de cálculos de probabilidade, onde o 

atuário encontra um ponto de equilíbrio entre análise do comportamento do mercado, 

probabilidade de eventos e avaliação do risco para fixar prêmios, indenizações, 

benefícios e reservas técnicas que permitam a repartição proporcional das perdas 

globais entre os segurados (KRIGER FILHO, 2000, p.17). 

 O Banco Central do Brasil (2017) caracteriza o mercado de seguros como 

aquele que oferece serviços de proteção contra riscos, compondo parte do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN). O órgão normativo é o Conselho Nacional de Seguros 

Privados (CNSP), sendo responsável por fixar as diretrizes e normas da política de 

seguros privados e é composto pelo Ministro da Fazenda, Ministro da Justiça, Ministro 
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da Previdência Social, Superintendente da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP), representantes do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. A 

SUSEP é o órgão supervisor, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados 

de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. As operações de 

seguros ficam a cargo das seguradoras e dos corretores de seguros, por 

determinação da circular SUSEP Nº 127, de 13 de abril de 2000: 

Art. 2º O corretor de seguros, pessoa física ou jurídica, é o intermediário 
legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro entre as 
sociedades seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, 
devidamente registrado (SUSEP, 2000). 

 Segundo Corrêa e Caon (2002), a estrutura típica operacional de serviços é 

composta pela equipe de linha de frente e de fundos. No setor de comercialização de 

seguros, a linha de fundo é suportada por softwares licenciados às corretoras 

devidamente cadastradas. Estas representam a linha de frente da estrutura, tendo de 

negociar com os clientes pessoas físicas e jurídicas em ambiente de concorrência que 

vem se acirrando. 

 Na Figura 2 são apresentados os atores de linha de frente e fundos típicos da 

das seguradoras de veículos. 

Fonte: Facíleme Social Commerce (2018) 

Figura 2 - Esquema de contratação de Seguros 
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 Na Figura 3, apresenta-se, de maneira geral, o fluxo operacional do corretor de 

seguros, podendo ser pessoa física ou jurídica. Os cuidados especiais são relativos à 

conciliação de propostas de seguros e comissões pagas para fins de conferência 

fiscal, como o ISS ― Imposto Sobre Serviços (HAFFNER, 2017). 

Fonte: Prof. Maurício Tadeu, extraído de Haffner (2017) 

 

 O mercado securitário oferece diversas modalidades de seguros, conforme 

exposto no Quadro 1 abaixo: 

Quadro 1 - Grupos e Ramos de Seguros 

Nome do Grupo Exemplos de ramos 
Participação no resultado 

(2015) 

Patrimonial Residencial, Condomínio e Empresarial 2,6% 

Riscos Especiais Riscos de Petróleo e Riscos Nucleares 2,0% 

Responsabilidades Responsabilidade Civil Profissional 5,4% (*) 

Automóvel Automóvel e DPVAT 22,3% 

Transportes Transporte Nacional e Internacional 1,5% 

Riscos Financeiros Fiança Locatícia * 

Pessoas Coletivo Vida, Acidentes Pessoais e Educacional 16,1% (**) 

Habitacional Seguro Habitacional 1,7% 

Rural 
Agrícola, Pecuário, Benfeitorias e Penhor 

Rural 
1,8% 

Outros Seguros no Exterior * 

Pessoas Individual Vida, Acidentes Pessoais e Viagem ** 

Marítimos Embarcações * 

Aeronáuticos Aeronaves * 

Saúde Seguro Saúde *** 

Fonte: Circular SUSEP Nº 535, de 2016 e Relatório SUSEP 2016, adaptada pelo autor. 
* Mesma porcentagem de participação. 

** Somatório de Pessoas Coletivo e Pessoas Individual 
*** Dado não informado 

Figura 3 - Fluxo Operacional do Corretor de Seguros 
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Figura 4 - Principais Segmentos (2015) 

O mercado de seguros no Brasil é fortemente concentrado em três sub-ramos: 

seguro saúde, seguros de pessoas (vida, acidentes e previdência) e automóveis. 

Juntos estes seguros detiveram 86,6% da receita em 2015. No entanto, o mercado 

tem crescido significativamente em ramos não tradicionais como patrimonial, 

transporte, riscos financeiros, habitacional, rural e outros. Tais dados são 

apresentados na Figura 4. 

                                       Fonte: Relatório SUSEP (2016) 

 
 A rentabilidade das seguradoras (lucro líquido como porcentagem do 

patrimônio líquido), caiu entre 2008 e 2012. No entanto, a partir de 2013 voltou a 

crescer, mantendo-se acima de 25% em 2015, conforme mostra a Figura 5. Porém, 

como o mercado é bastante concentrado, esse bom resultado agregado reflete mais 

o desempenho das grandes empresas do que das médias e pequenas.  

Fonte: Tudo Sobre Seguros (2018) 

Figura 5 - Mercado de Seguros (exceto saúde): Indicadores de 
Desempenho Operacional - Rentabilidade 
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 No Quadro 2 são apresentados os resultados de desempenho das principais 

seguradoras de veículos brasileiras no período de 2008 a 2015 considerando o critério 

de receitas de vendas oriundas de comercialização de seguros de veículos.  O 

Relatório SUSEP (2008 e 2015) identificou 30 seguradoras atuantes no mercado 

brasileiro em seguro de veículos. Observa-se que 20% deste universo de seguradoras 

responde por quase 80% do volume de negócios no mercado. Se forem observados 

os dados históricos, tem-se alguma concentração deste mercado entre os líderes, 

bem como processos de fusão entre seguradoras. Fato é que a líder de mercado neste 

segmento, no período de 2008 a 2015 é a Porto Seguro. Esta aumentou sua 

participação relativa no mercado partindo de aproximadamente 20% de participação 

em 2008 atingindo quase 28% em 2015. São observados avanços expressivos no 

volume de vendas quando considerando dados nominais, acumulando 110% no 

período considerado. Em dados deflacionados o desempenho é significativamente 

mais modesto atingindo avanço de 31%. 

 

Quadro 2 - Desempenho histórico das principais empresas de seguros de veículos no mercado 
brasileiro no período 2007 a 2015 

 

Fonte: Relatórios SUSEP (2008 e 2015), adaptado pelo autor 

 

 

 

Grupos Valores Part. Grupos Valores Part. Grupos Valores Part. Grupos Valores Part. 

2007 R$ % 2008 R$ % 2014 R$ % 2015 R$ %

1
 PORTO 

SEGURO
2.759.755 20,28

PORTO 

SEGURO
3.104.970 20,17

PORTO 

SEGURO
8.635.802 26,64

PORTO 

SEGURO
9.118.766 27,36

2 SUL AMÉRICA 1.985.717 14,59
SUL 

AMÉRICA 
2.347.235 15,25

BANCO DO 

BRASIL- 

MAPFRE

4.879.455 15,05

BANCO DO 

BRASIL- 

MAPFRE

4.969.184 14,91

3 BRADESCO 1.862.528 13,69 BRADESCO 2.065.918 13,42 BRADESCO 4.122.895 12,72 BRADESCO 3.944.256 11,83

4 ITAÚ 946.505 6,96
 ITAÚ-

UNIBANCO
1.567.654 10,18 HDI 2.998.406 9,25 SULAMÉRICA 3.429.981 10,29

5 LIBERTY 885.618 6,51 MAPFRE 1.231.724 8 LIBERTY 2.454.099 7,57 HDI 2.916.379 8,75

6 MAPFRE 861.895 6,33 LIBERTY 1.049.550 6,82
TOKIO 

MARINE
2.062.106 6,36 LIBERTY 2.244.644 6,73

7  TOKIO MARINE 847.821 6,23 HDI 858.724 5,58 ALLIANZ 1.852.114 5,71
TOKIO 

MARINE
2.209.945 6,63

8 HDI 704.630 5,18 ALLIANZ 731.342 4,75
YASUDA 

MARÍTIMA
1.649.785 5,09 ALLIANZ 1.439.208 4,32

9 AIG-UNIBANCO 591.294 4,34
TOKIO 

MARINE
715.070 4,64 ZURICH 1.081.128 3,34 SOMPO 878.181 2,63

10 AGF 551.119 4,05 MARÍTIMA 433.408 2,82 GENERALI 652.173 2,01 ZURICH 447.113 1,34

11 MARÍTIMA 336.130 2,47 ZURICH 203.272 1,32 CHUBB 478.256 1,48 ALFA 272.171 0,82

IGP 911,0904 988,5335 1.409,34 1.466,55

TOTAL PARCIAL

NOMINAL 

TOTAL PARCIAL

DEFLACIONADO 

TOTAL NOMINAL 15.396.271,00 13.608.736,00 33.330.813,00 32.415.163,00

30.866.219,00 95,22% 31.869.828,00 95,62%12.333.012,00 90,63% 14.308.867,00 92,95%

1,5469 19.953.596,87 1,6097 19.798.613,4112.333.012,00 13.187.895,85

21.546.844,01 20.137.393,9215.396.271,00 12.542.613,83TOTAL NOMINAL 
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2.3 Estratégia em serviços de seguros 

 

 Empresas de serviços competem em um difícil ambiente econômico. 

Geralmente, serviços não necessitam de grandes investimentos de capital, facilitando 

a cópia de inovações pelos concorrentes. As oportunidades para economia de escala 

são mínimas, já que um serviço é produzido e consumido simultaneamente, realidade 

esta que vem se alterando a partir do avanço das comunicações eletrônicas, por 

possibilitarem um aumento do acesso e volume de atendimento de clientes sem a 

necessidade do contato e deslocamento físico imediato. Essa tecnologia de 

informação pode potencializar a oportunidade de receita e a competitividade da 

organização.  Por outro lado, a flutuação da demanda dificulta a previsibilidade de 

vendas, causada pela chegada aleatória dos clientes (FITZSIMMONS & 

FITZSIMMONS, 2011, p. 60-68). 

 Entretanto, não é somente recorrer às tecnologias para obter melhores 

benefícios nos negócios. Investimentos em desenvolvimento pessoal e treinamento 

propiciam o aperfeiçoamento da qualidade do serviço, gerando vantagem competitiva 

à empresa. Ou seja, quando há falta de informação de um serviço, cria-se uma 

impressão de risco para o cliente (FITZSIMMONS & FITZSIMMONS, 2011, p. 64-65). 

Se a experiência for ruim, o cliente se torna mais propenso a falar mal da empresa, 

afetando a imagem dela. Por isso, a necessidade de dar atenção ao cuidado com o 

relacionamento com o público em geral (KOTLER & KELLER, 2012, p. 388-389). 

 No ambiente razoavelmente homogêneo do serviço de seguro de automóvel, 

os clientes passam a se preocupar menos com o segurador e mais com o preço. Para 

evitar esse processo de commoditização do seguro, as companhias de seguros 

apostam na diferenciação de seus serviços para a valoração da sua marca (KOTLER 

& KELLER, 2012, p.395), onde para Fitzsimmons (2011, p.64) consiste na criação de 

um serviço que é percebido como único.  

 Segundo, Corrêa e Caon (2002, p.149) a satisfação do cliente em serviço é 

“resultado de uma comparação que ele faz entre sua faixa de expectativas antes da 

prestação do serviço e sua percepção quanto ao serviço, depois que este é prestado”. 

Essa diferença entre as percepções do cliente quanto aos benefícios e quanto aos 

custos da compra e uso de produtos é definida por Churchill (2012, p.15) como valor 

para o cliente. A empresa de tecnologia Ebix (2017) explica que “os serviços 

agregados nada mais são do que uma série de vantagens e benefícios que a 
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seguradora oferece ao segurado”, gerando mais valor para o seguro como, por 

exemplo, a oferta de assistências adicionais ao veículo e parcerias de desconto ao 

segurado. 

 Kotler e Keller (2012, p.257) dizem que a marca é um dos ativos mais valiosos 

de uma empresa. Uma estratégia voltada para o brand equity, na qual consiste em 

agregar valor a bens e serviços, pode influenciar a maneira que o consumidor pensa 

e age em relação ao preço, refletindo na participação de mercado e na lucratividade 

da organização (KOTLER E KELLER, 2012, p.260). Apesar de a maior parte das 

seguradoras já oferecerem pacotes de serviços agregados a seus clientes, a Porto 

Seguro recentemente inovou ao lançar um serviço de solicitação de táxi por meio de 

um aplicativo para segurados e não segurados (EBIX, 2017). 

 Já para as corretoras de seguros, CONTENT (2017) apresenta duas práticas 

como forma de celebrar contratos mais lucrativos: o cross-selling, onde busca-se 

disponibilizar serviços adicionais; e o up-selling, que visa oferecer itens mais caros, 

porém com mais qualidade e benefícios superiores. 

 Porém, conforme ALMEIDA (2017), entre os proprietários que não protegem 

seus veículos, mais da metade alegam que seguro é caro. Por conseguinte, as 

seguradoras criaram planos populares de seguros, oferecendo coberturas mais 

compactas que reduziram o preço do seguro de automóveis, na tentativa de 

contemplar as necessidades de um público que deseja proteção a baixo custo. A crise 

econômica gerou limitações no orçamento dos brasileiros, dando oportunidade à 

entrada de empresas de rastreadores no segmento de seguro de automóvel, 

oferecendo proteção contra roubo a um custo mensal a partir de 69,90 reais e 

facilidade na contratação de um seguro com rastreador, por não necessitar de 

avaliação de perfil do condutor do veículo e maior aceitação de idade veicular. 

  

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

3 MÉTODOS E RESULTADOS 

 

 Esta pesquisa tem como objeto a empresa Líder no Mercado Brasileiro no 

segmento “Seguro de Automóvel” pelo critério volume de negócios realizados no 

período de janeiro de 2007 a dezembro de 2015. O recorte temporal se justifica pela 

disponibilidade de dados. 

 A pesquisa é de natureza básica, sem aplicação prática prevista, para gerar 

conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência. A forma de abordagem do 

problema é quantitativa, buscando analisar a interação de certas variáveis a partir de 

técnica estatística. Sob ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa é exploratória, 

tendo como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto e mapear as 

condições de manifestação do objeto de estudo. Quanto aos procedimentos é uma 

pesquisa documental a partir de fontes secundárias de dados (PRODANOV & 

FREITAS, 2013).  

 

3.1 Método de Pesquisa 

 

 Os dados desta pesquisa foram extraídos de três fontes:  

 Balanços Patrimoniais - site “Valor Econômico”; 

 Segurança Pública - site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

São Paulo (SSP-SP); 

 Desempenho Econômico Brasileiro - site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e Fundação Getúlio Vargas (FGV).  

 

 Optou-se por restringir a pesquisa a:  

 

 Trabalhar com dados secundários relacionados apenas a roubo de veículos, 

desconsiderando outras modalidades como por exemplo, de saúde. Segundo 

a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, caracteriza-se 

roubo de veículos quando qualquer veículo automotor (carro, moto, caminhão, 

ônibus, etc.) é subtraído e não alguma peça ou acessório isoladamente. 
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 Trabalhar apenas com dados referentes ao Estado de São Paulo. Essa escolha 

intencional de amostragem se justifica pela representatividade do Estado em 

relação ao Brasil no segmento objeto de estudo, além de ser um dos poucos 

estados brasileiros a divulgar informações oficiais sobre criminalidade, por meio 

de sua Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP).  

 

 A mesma tem um caráter quantitativo, que faz uso de ferramental estatístico no 

intuito de identificar variáveis representativas para o desempenho econômico da 

empresa estudada, bem como inferir as possíveis estratégias adotadas pela mesma.  

 Foram utilizados dois conjuntos de variáveis explicativas: o primeiro associado 

a dados de criminalidade e o segundo, composto de variáveis macroeconômicas.  

Os testes de correlação e a determinação dos coeficientes lineares foram feitos 

inicialmente por Regressão Linear Simples (RLS) por Método de Mínimos Quadrados 

(MMQ), utilizando para cálculos a planilha Excel e a função coeficiente de correlação 

linear (CORREL).   

 

3.2 Descrição do Experimento e Coleta de Dados  

 

 O ambiente competitivo para o segmento de seguro de veículos, bem como a 

recessão econômica dos anos de 2014 a 2017, motivou o autor deste trabalho a inferir 

possíveis estratégias da empresa líder deste segmento. Esta vem perdendo 

participação no mercado nos últimos dez anos conseguindo estabilizar sua 

participação em torno de 28% no período referenciado. Dessa forma, identificar as 

variáveis que poderiam explicar tal comportamento, bem como inferir possíveis ações 

“estratégicas” da mesma compõem o principal objeto de estudo deste trabalho.  

 

3.2.1 Dimensões Pesquisadas (Base Secundária) 

 

 Os dados objeto de pesquisa inicial podem ser agrupados em três dimensões:  

 Desempenho econômico da empresa; 

 Desempenho da economia brasileira; 

 Criminalidade. 
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 Essas dimensões são desmembradas em variáveis que as representam e que 

de alguma forma estão disponibilizadas em dados quantificáveis. A síntese destas 

variáveis e a dimensão que representam estão representadas no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Dimensões consideradas no estudo e variáveis pesquisadas 

Dimensão Variável Fonte 

Desempenho econômico da 

empresa 

Lucro líquido da empresa líder do 

mercado 

VALOR 

ECONÔMICO 

Desempenho da economia 

brasileira 

 

Tamanho da frota paulista SSP-SP 

Renda Média Mensal do Brasileiro IBGE 

Índice de inflação FGV 

Taxa de desemprego da população 

brasileira 
IBGE 

Preço médio do seguro de Roubo SUSEP 

Criminalidade 
Roubo de veículos no estado de São 

Paulo 
SSP-SP 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Os índices de inflação foram utilizados para deflacionar todos os dados 

monetários apresentados nas diferentes bases de dados, utilizando-se como data 

base o ano de 2007 que representa a data inicial da série temporal considerada. 

 

3.3 Apresentação e Análise dos Resultados   

 

 Os dados apresentados no Quadro 4, já estão devidamente deflacionados. As 

colunas são nomeadas de forma reduzida e representam respectivamente, a “Data”, 

Tamanho da Frota Paulista (Frota), Renda Média Mensal do Assalariado Paulista 

deflacionada (Renda), Preço médio deflacionado pelo qual são vendidos seguros que 

cobrem roubo de veículos (Preço Seguro), A taxa de desemprego paulista 

(Desemprego), Roubo de veículos no Estado de São Paulo (Roubo) e Lucro Líquido 

da Empresa Estudada deflacionado (Lucro). 

 

Quadro 4 - Dados iniciais do estudo 

Data 

(Ano) 

Frota 

(Unidades) 
Renda (R$) 

Preço 

Seguro 

(R$) 

 

Desemprego 

(%) 

 

 

Roubo 

(Unidades) 

 

 

Lucro 

(Milhares R$) 

 

2007 5.392.692 2.216 1.234,00 14,8 78.477 364.255 

2008 5.804.566 2.205 1.133,00 13,4 74.617 221.907 

2009 6.140.189 2.195 1.182,00 13,8 79.118 225.950 

2010 6.390.092 2.255 1.193,00 11,9 77.855 234.813 
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2011 6.622.324 2.284 1.205,00 10,5 83.295 217.828 

2012 6.795.228 2.352 1.228,00 10,9 86.945 283.926 

2013 7.010.508 2.327 1.376,00 10,4 99.190 1.057.650 

2014 7.323.775 2.340 1.471,00 10,8 99.047 403.656 

2015 7.590.181 2.181 1.544,00 13,2 82.005 563.747 

CORREL 0,995 0,430 0,852 -0,611 0,693 0,511 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A última linha avalia o coeficiente de correlação linear (CORREL) entre a 

variável listada em sua respectiva coluna e a variável tempo. Nota-se que a exceção 

do “Desemprego” que apresenta correlação negativa, as demais variáveis apresentam 

correlação positiva, com resultados elevados (CORREL > 0,75) para Tamanho da 

Frota, Preço do Seguro.  

 No Quadro 5 são apresentadas as correlações lineares para os pares de 

variáveis objeto deste estudo.  

 

Quadro 5 - Cálculos de correlação entre as variáveis estudadas 

 Frota Renda  Preço Seguro  Desemprego Roubo 

Frota - - - - - 

Renda 0,407 - - - - 

Preço Seguro 0,815 0,146 - - - 

Desemprego -0,623 -0,863 -0,216 - - 

Roubo 0,655 0,780 0,613 -0,714 - 

Lucro 0,455 0,275 0,594 -0,306 0,674 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Destaca-se que os cálculos de correlação representam a adesão a um modelo 

linear. Nos casos positivos (+) acima de 0,75 considera-se que as variáveis são 

diretamente proporcionais com índice de correlação “elevado”, justificando considerar 

comportamento linear entre as duas grandezas. No Quadro 6 estão representadas as 

variáveis que se encontram nesta condição.  

 

Quadro 6 - Variáveis diretamente proporcionais de elevado coeficiente de correlação (CORREL) 

 Frota Renda  Preço Seguro  Desemprego Roubo 

Frota - - - - - 

Renda - - - - - 

Preço Seguro 0,815 - - - - 

Desemprego - - - - - 

Roubo - 0,780 - - - 

Lucro - - - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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a) Preço de Seguro x Frota – pela teoria econômica é possível explicar este 

comportamento baseado na lei da oferta e da procura. De fato, o aumento de 

frota representa aumento potencial da demanda, considerando estabilidade 

da oferta de seguros tem-se ambiente favorável para aumento de preços, 

explicando essa correlação positiva representativa.  

 

b) Roubo x Renda – resultado inesperado quando considerado que índices de 

criminalidade mais elevados poderiam ser explicados por situação econômica 

fragilizada. Neste caso se observa que apesar de o aumento da Renda e de 

Roubo se mostram diretamente proporcionais para o conjunto de dados 

apresentados, merecendo investigação que explicasse tal comportamento.   

 

 No Quadro 7 são apresentadas variáveis com “moderada” correlação linear 

(0,60 < CORREL < 0,75). Estas variáveis são diretamente proporcionais, porém com 

nível de correlação não desprezível, mas não tão representativo (CORREL > 0,75). 

De qualquer forma é uma correlação que pode ser considerada representativa, 

merecendo ser analisada. Neste quadro aparece em negrito o valor do coeficiente de 

correlação entre “Preço de Seguro” e “Lucro”. Apesar de inferior a 0,60 é próximo do 

valor limítrofe. 

  

Quadro 7 -  Variáveis diretamente proporcionais com médio coeficiente de correlação 
(0,60<CORREL<0,75) 

 Frota Renda  Preço Seguro  Desemprego Roubo 

Frota - - - - - 

Renda - - - - - 

Preço Seguro - - - - - 

Desemprego - - - - - 

Roubo 0,655 - 0,613 - - 

Lucro - - 0,594 - 0,674 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

a) Roubo x Frota – Esta relação poderia ser explicada pelo aumento da frota 

representando maior oportunidade para roubo. Essa possibilidade pode ser 

explicada pelo coeficiente de correlação linear CORREL = 0,655. O indicador 

sugere correlação entre as variáveis de moderada intensidade. Dessa forma, 

parece válido analisar o percentual de roubos de veículos em relação ao 

tamanho da frota paulista. Para investigar a variável se fez uso dos valores 
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apresentados no Quadro 8. Neste é calculado o percentual de Roubo de 

Veículos considerando o tamanho da frota a cada ano e a quantidade de 

carros roubados no mesmo período no estado de São Paulo.   

  

Quadro 8 - Série histórica do percentual de Roubo de Veículos para a frota paulista 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Percentual de Roubo  1,455 1,285 1,289 1,218 1,258 1,280 1,415 1,352 1,080 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Calculando o coeficiente de correlação para este conjunto de dados se tem 

como resultado CORREL = (-)0,40827, indicando baixa correlação e 

grandezas inversamente proporcionais o que representaria queda do índice 

ao longo do tempo. No entanto, seu baixo valor sugere estudar a distribuição 

dos dados. Esta iniciativa remete ao Figura 6.  

 
Figura 6 - Histograma e estimadores estatísticos do percentual de 

Roubos observados na frota Paulista. 

 

 

Media 1,29% 

Mediana 1,285% 

Moda 1,268% 

Desvio 0,10% 

                                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Neste, são apresentados o histograma dos dados bem como os estimadores 

média, mediana, moda e desvio-padrão. A interpretação do conjunto sugere 

se ter distribuição normal para o conjunto de dados, descartando alguma 

tendência no tempo da variável percentual de roubos. Portanto, pode se 

considerar que o percentual de roubo é estável dentro de um perfil de 

distribuição normal, indicando que apesar de correlação média entre as 

variáveis Roubo e Frota, há uma tendência a aumento e roubo de automóveis 

em função do aumento da frota.  
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b) Roubo x Preço do Seguro – nota-se CORREL = 0,613 para este par de 

variáveis, indicando moderada correlação entre as variáveis e que estas são 

diretamente proporcionais. De fato, é razoável considerar que a sensação de 

insegurança conduziria a maior procura pelo produto seguros, criando 

oportunidades para aumento de preços.  

 

c) Roubo x Lucro – nota-se CORREL = 0,674 para este par de variáveis, 

indicando moderada correlação entre as variáveis e que estas são 

diretamente proporcionais. De fato, é razoável considerar que a sensação de 

insegurança conduziria a maior procura pelo produto seguros, criando 

oportunidades para aumento de preços, e, portanto, propiciando 

oportunidades para aumento de lucro.  

 

d) Lucro x Preço do Seguro – considerando CORREL = 0,594 indica que as duas 

variáveis são diretamente proporcionais com moderada explicação entre as 

mesmas. No entanto, o coeficiente tecnicamente encontra-se numa região 

limítrofe para o que poderia ser considerado “baixa” correlação. Esse 

resultado pode ser considerado inesperado frente ao fato de que a variável 

preço tem encontrado oportunidade para elevação.  

 

 Nos Quadros 9 e 10 são apresentadas as variáveis de CORREL < 0, sendo 

respectivamente de “elevada” e “moderada” correlação linear sendo inversamente 

proporcionais.  No quadro 9, são identificadas duas situações de elevada correlação, 

analisadas na sequência.  

  

Quadro 9 - Variáveis inversamente proporcionais de elevado coeficiente de correlação (CORREL) 

 Frota Renda  Preço Seguro  Desemprego Roubo 

Frota - - - - - 

Renda - - - - - 

Preço Seguro - - - - - 

Desemprego - -0,863 - - - 

Roubo - - - -0,714 - 

Lucro - - - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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a) Desemprego x Renda – tem-se CORREL = (-) 0,863, indicando elevada 

correlação sendo variáveis inversamente proporcionais, sugerindo que o 

aumento de Renda diminui o Desemprego e vice-versa.  Tal situação é 

explicável pela teoria econômica que segundo Keynes a diminuição do 

desemprego tende a aumentar a renda agregada. Nesta amostra considerada 

observa-se confirmação deste modelo econômico. 

 

b) Desemprego x Roubo – tem-se CORREL = (-) 0,714, indicando que as 

variáveis são inversamente proporcionais, sugerindo que à medida que o 

desemprego diminui, se observa aumento nos níveis de roubo de veículos. 

Tal comportamento pode ser considerado inicialmente paradoxal, pois mais 

pessoas empregadas não procurariam a marginalidade, partindo-se da 

hipótese que as dificuldades econômicas levariam as pessoas à 

marginalidade, contribuindo para o aumento do roubo de veículos. No entanto, 

o aumento do nível de emprego, aumenta a renda agregada, e, portanto, o 

poder de consumo. Nesta realidade estaria sendo justificado aumento no 

consumo de carros, justificando aumento da frota e o resultado de CORREL 

= -0,623 apresentado no Quadro 10 entre Desemprego e Tamanho da Frota 

paulista.  

 

Quadro 10 - Variáveis inversamente proporcionais de moderado  
coeficiente de correlação (CORREL) 

 Frota Renda  Preço Seguro  Desemprego Roubo 

Frota - - - - - 

Renda - - - - - 

Preço Seguro - - - - - 

Desemprego -0,623 - - - - 

Roubo - - - - - 

Lucro - - - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.4 Discussão de Resultados 

 

 Estudar o perfil de distribuição de renda da população, objeto deste estudo, 

configura uma possibilidade para melhoria da qualidade das conclusões do mesmo. 

Tal iniciativa se baseia no fato da distribuição de renda do brasileiro e mesmo 

considerando apenas o Estado de São Paulo, não se observa distribuição normal do 
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ponto de vista estatístico. Surge como sugestão aprofundar o entendimento do perfil 

de renda, bem como o perfil de consumo de veículos, identificando o tipo de 

distribuição mais representativo do público-alvo.  

 Observa-se que a frota paulista cresceu aproximadamente 41% no período 

analisado contra uma estagnação dos níveis de renda, com ligeira redução (cerca de 

1,2%), frente um aumento real do valor médio dos seguros em 31% (acima da 

inflação). Entretanto, o crescimento de Microempreendedores Individuais (MEI) 

sugere que muitos ainda podem ter renda informal, aumentando o tamanho da 

população com alguma renda e inibindo o indicador de desemprego (Sugestão de 

novos estudos). 

 Por outro lado, a análise dos resultados de desempenho da principal 

seguradora de veículos indica que a mesma aumentou sua participação de mercado 

em quase 6 pontos percentuais, embora se identifique uma contração neste mercado 

de mesma ordem.  Nota-se que este oligopólio, tende a um ambiente de concorrência 

monopolística, pois o serviço comercializado pelos diferentes ofertantes buscam 

alguma diferenciação. Os relatórios contábeis da Líder revelam aumento de seus 

ativos propiciados por significativa valorização da marca. Desta forma, pode-se inferir 

que o bom posicionamento da marca junto ao consumidor, dá a mesma algum grau 

de liberdade no gerenciamento do preço do seguro, conseguindo praticar preços 

acima de seus concorrentes, tendo sucesso nas vendas. No entanto, o aumento 

significativo da frota, sugere menor índice de vendas das seguradoras em geral, e, 

particularmente da Líder.  

 Surge uma investigação para novos estudos que faz sentido. Os proprietários 

de veículos não estão fazendo mais seguro? Há opção por pacotes de seguro mais 

baratos que basicamente cobrem roubo? As empresas que tem investido em 

tecnologia de localização, tal como a ‘Car System’, tem conseguido atrair 

consumidores tradicionais do segmento de seguro de veículos? Estas questões 

indicam propostas de estudo que podem complementar a compreensão do mercado, 

objeto de estudo.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Investimentos em valoração da marca tem permitido à Líder aumentar sua 

participação de mercado, praticando aumentos de preço acima da média de inflação. 

No entanto, a redução do volume de contratos, preocupa os agentes de linha de frente, 

que são comissionados por resultados, impondo a estes, redução de renda, mais 

esforços de fechamento entre outras ações. Nesta situação de relativamente crítica 

para a Líder, sugere-se além dos investimentos de posicionamento de marca, 

investigar a possibilidade de investimentos em tecnologia de localização que 

permitiriam, eventualmente baratear os seguros, tornando mais competitivos os 

serviços oferecidos pela mesma ou optar pela manutenção de sua política de preços, 

potencializando aumento dos lucros, aumentando as taxas de recuperação de 

veículos roubados, diminuindo as perdas com custos indenizatórios ou mesmo a 

possibilidade de revenda de veículos recuperados que já foram indenizados.    
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6 GLOSSÁRIO 

 

Apólice: Documento que formaliza o contrato de seguro, estabelecendo os direitos e 

as obrigações da sociedade seguradora e do segurado e discriminando as garantias 

contratadas. (Circular SUSEP nº 308/05). 

 
Atuário: O Atuário é o profissional preparado para mensurar e administrar riscos, uma 

vez que a profissão exige conhecimentos em teorias e aplicações matemáticas, 

estatística, economia, probabilidade e finanças, transformando-o em um verdadeiro 

arquiteto financeiro e matemático social capaz de analisar concomitantemente as 

mudanças financeiras e sociais no mundo (http://www.atuarios.org.br/o-atuario). 

 
Boa-fé: No contrato de seguro, é o procedimento absolutamente honesto que têm o 

segurado e a Seguradora, agindo ambos com total transparência, isentos de vícios, e 

convictos de que agem em conformidade com a lei. (Circular SUSEP 321/06). 

 
Cobertura: É a designação genérica dos riscos assumidos pelo Segurador. (Circular 

SUSEP 354/07). 

 
Comissão: É a percentagem sobre os prêmios recebidos com que as Seguradoras 

remuneram o trabalho de agentes e corretores. (Circular SUSEP 354 /07). 

 
Contrato de Seguro: Contrato que estabelece para uma das partes, mediante 

pagamento (prêmio) pela outra parte, a obrigação de pagar, a esta, determinada 

importância, no caso de ocorrência de um sinistro. É constituído de dois documentos 

principais, a saber, a proposta e a apólice. Na proposta, o candidato ao seguro fornece 

as informações necessárias para a avaliação do risco, e, caso a Seguradora opte pela 

aceitação do mesmo, é emitida a apólice, formalizando o contrato. (Circular SUSEP 

437/12). 

 
Corretor de Seguro: Profissional habilitado e autorizado a angariar e promover 

contratos de seguros, remunerado mediante comissões estabelecidas nas tarifas. 

(Circular SUSEP 354/07). 
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Furto: Subtração de todo ou parte do bem sem ameaça ou violência à pessoa. 

(Circular SUSEP 306/05). 

 
Indenização integral: Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos 

resultantes de um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia apurada a 

partir da aplicação de percentual previamente determinado sobre o valor contratado. 

(Circular 269/2004). 

 
Indenização: Valor que a sociedade seguradora deve pagar ao segurado ou 

beneficiário em caso de sinistro coberto pelo contrato de seguro. (Circular SUSEP 

268/04). 

 
Prêmio: Perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um 

membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. (Circular 

SUSEP 302/05). 

 
Proponente: Pessoa, física ou jurídica, que pretende fazer o seguro, preenchendo e 

assinando uma proposta. (Resolução CNSP 184/08). 

 
Proposta de Seguro: Instrumento que formaliza o interesse do proponente em 

contratar o seguro. (Circular SUSEP 347/07). 

 
Ramo: Conjunto de coberturas diretamente relacionadas ao objeto ou objetivo do 

plano de seguro. (Circular SUSEP 395/09) 

 
Renovação: Ao término da vigência de um contrato de seguro, normalmente é 

oferecida ao segurado a possibilidade de dar continuidade ao contrato. O conjunto de 

normas e procedimentos a serem cumpridos, para que se efetive tal continuidade, é 

denominada renovação do contrato. (Circular SUSEP 291/05). 

 
Risco: Evento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevista, independente da 

vontade do Segurado, cuja ocorrência pode provocar prejuízos de natureza 

econômica. (Circular SUSEP 347/07). 
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Roubo: Subtração da coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência à pessoa, ou depois de tê-la, por qualquer meio, reduzido à 

impossibilidade de resistência.  (Resolução CNSP 184/08). 

 

Segurado: Pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o seguro 

em seu benefício pessoal ou de terceiro. (Resoluções CNSP 184/08). 

 
Seguradora: Empresa autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil e que, recebendo 

o prêmio, assume os riscos descritos no contrato de seguro. (Circular SUSEP 306/05). 

 
Seguro: Contrato mediante o qual uma pessoa denominada Segurador, se obriga, 

mediante o recebimento de um prêmio, a indenizar outra pessoa, denominada 

Segurado, do prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato. (Circular 

SUSEP 354/07). 

 
Sinistro: Ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência do plano de 

seguro. (Resolução CNSP 117/04). 


