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“Fomentar o desenvolvimento digital e a 
transformação do setor de seguros, ser a 
referência no tema e no mapeamento do 

ecossistema de Insurtechs.” 

Membros 



InsurTechs

O termo Insurtech é derivado da junção dos prefixos das palavras de língua inglesa insurance (seguro) e tech

(tecnologia) e remete à Fintech, indústria composta principalmente por startups que oferecerem serviços

financeiros por meio de tecnologias inovadoras.

Insurtech é um segmento emergente da indústria de seguros que utiliza tecnologias como Blockchain,

Machine Learning, Inteligência Artificial, entre outras, para ofertar seguros ou serviços mais ágeis,

personalizáveis e baratos que os produtos “de prateleira” oferecidos pelas instituições tradicionais.

O QUE É ? 
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Existem atualmente

1.500
insurtechs
no mundo

Investimento de

bilhões
U$ 19

PANORAMA GLOBAL DE InsurTechs

32%
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19%

2%
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12%
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E-commerce e plataformas sob demanda

Dados e analytics

Outros

Gestão de patrimônio

Educação e entretenimento

Uso de energia

Sistema de pagamentos

Marketing, Publicidade e experiência do usuário

Saúde

Cyber segurança

Aplicações de tecnologia

Dispositivos IoT
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Dirija menos, pague menos seguro 

Tecnologia:  Metromile Pulse  (medidor 

wireless).

Plataforma digital de  seguro 

residencial com conceito de “Give

back “de parte do prêmio para 

causas filantrópicas aderentes aos 

valores dos segurados.

Tecnologia: Big Data e IA. 

App oferece seguro de saúde, 

check ups, medicamentos,  vacinas  

e oferece recompensa por uma 

vida saudável Tecnologia: monitores 

de atividade física, ex: Apple 

Watch. 
Trov oferece soluções sob 

demanda  para diferentes objetos 

pessoais. 

Disrupção em  modelos de negócios

InsurTechs
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Coberturas customizadas para bicicletas. Prêmio mensal varia de acordo com os custos da seguradora.  

Seguros para motoristas compartilhando 

seu carro (como no Uber e Lyft)  e 

também para pessoas compartilhando 

suas casas (como no AirBnb). O cliente 

pode então contratar a apólice por 

minutos, horas ou dias. 



Categorias

InsurTechs
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MAPA InsurTechs BRASIL 
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78 INSURTECHS MAPEADAS

64% B2B

28% B2C

8% B2B2C

Público

Fonte: Comitê de Insurtechs – camara.e-net
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Categorias

Produtos

Data & Analytics

Jornada do Usuário

Intenet das Coisas

Regulação e Leis

Segurança em Informação

Investimentos



PRÓXIMOS PASSOS |  COMITÊ DE INSURTECH 
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1.   Programa de associado diferenciado para InsurTechs;

2.   Inclusão da cadeira da Câmara junto à Susep;

3.   Criação de proposta de valor para apoio às InsurTechs



Mais informações:

http://www.camara-e.net/site/conteudo/insurtechs
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https://www.linkedin.com/caetanoaltieri/

caetano@solutionsone.com.br

OBRIGADO!

https://www.linkedin.com/in/olivier-mamet-6a333213/?ppe=1
https://www.linkedin.com/caetanoaltieri/

