
Como a IOT influenciará o 
setor de seguros e quais os 
reflexos para o corretor de 

seguros

Um dinossauro tentando compreender o futuro, antes de ser extinto

IoT E SEUS REFLEXOS PARA O CORRETOR DE 

SEGUROS





De acordo com um estudo realizado no Brasil 

pela Capgemini/MIT, com 27 seguradoras, o 

setor de seguros, passa hoje por mudanças 

significativas, com o recente surgimento das 

InsurTechs e de novas tecnologias como 

a blockchain, e é um setor às portas da 

disrupção.



O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

ESTA APENAS SE INICIANDO

• 52% das seguradoras (52%) acredita que as tecnologias digitais mudarão 

radicalmente a sua maneira tradicional de fazer negócios.

• Menos da metade, no entanto, acredita que seus executivos seniores e a 

média gerência compartilham da mesma visão.

• Apenas um terço das empresas dispõe de um roteiro digital detalhado para a 

transformação 



Estamos no início de uma nova era de 

transformação digital do mercado 

segurador





OS 6 D’s 
DAS 

ORGANIZAÇÕES 
EXPONENCIAIS



Os 6 D’s DO EMPREENDEDORISMO EXPONENCIAL 

(Peter Diamandis – Syngularity University)

•Digitalização: A tecnologia esta baseada em uma plataforma digital

baseada em Bits. (Ex.: Fotografia)

•Decepção: Inicialmente, a tecnologia avança devagar, seu início é

“enganosamente” lento, o que torna a tecnologia questionável. Depois

seu crescimento é exponencial. (Ex.: Impressão 3D, A.I, Robótica)

•Disrupção (ou Destruição Criativa): Quando um avanço

tecnológico redesenha o paradigma anterior em eficácia e custo e

subverte o sistema. Ex.: Uber, Fotos por celulares





Os 6 D’s DO EMPREENDEDORISMO EXPONENCIAL 

(Peter Diamandis – Syngularity University)

•Demonetização: A adoção da nova tecnologia não depende do

universo econômico tradicional, e o dinheiro sai da equação. (Ex:

Google)

•Desmaterialização: Fase em que objetos perdem a razão de existir.

Ex.: Um celular substitui quantos equipamentos?

•Democratização: A tecnologia torna-se cada vez mais acessível

(Barata e simples). Ex.: Amazon



12 TENDÊNCIAS PARA O FUTURO 

(Capgemini e Accenture)

1. Inteligência artificial, Machine Learning e IoT ( A.I, M.L, IoT)
2. Compliance e Veracidade dos dados – Marketing de permissão 4.0
3. Novos canais e modelos de distribuição 
4. Novos canais de comunicação com o cliente
5. Produtos baseados em economia compartilhada  
6. Mobile
7. Business Analytics - Big Data
8. Impressão 3D
9. Robotização 
10.Serviços de valor agregado – serviços por assinatura
11.Blockchain
12.VR – Realidade Virtual e aumentada



12 TENDÊNCIAS PARA O FUTURO 

(Capgemini e Accenture)

Inteligência artificial, Machine
Learning e IoT ( A.I, M.L, IoT)



 Medição e controle

 Capacidade analítica e 

tomada de decisão;

 Experiência de usuário.



12 TENDÊNCIAS PARA O FUTURO 

(Capgemini e Accenture)

Compliance e Veracidade dos dados 

Marketing de permissão 4.0





12 TENDÊNCIAS PARA O FUTURO 

(Capgemini e Accenture)

Novos canais e modelos de 
distribuição 

Novos canais de comunicação com 
o cliente



12 TENDÊNCIAS PARA O FUTURO 

(Capgemini e Accenture)

Economia compartilhada e 
Blockchain





12 TENDÊNCIAS PARA O FUTURO 

(Capgemini e Accenture)

Mobile





12 TENDÊNCIAS PARA O FUTURO 

(Capgemini e Accenture)

Big Data e Business Analytics



BIG DATA: As mídias sociais estão sendo usadas: 

• Para atendimento ao cliente (52%); 
• Para monitorar reputação da marca (48%);
• Para promover produtos e serviços (49%), 
• Para concretizar vendas (15%)

Canais mais utilizados:
• Internet (86%), 
• Mídias sociais (77%) 
• Serviços móveis (70%). 
• Dispositivos incorporados em produtos 

(44%) 



Informações precisas, e atualizadas e em tempo real

• 2016: 6,4 bilhões de dispositivos conectados

• 2020: 20 Bilhões de dispositivos conectados

Investimentos de empresas em pessoas e hardware de IOT: 

• 2016: US$ 230 bilhões 

• 2020: Previsão de US$ 3 trilhões. 

Integração com outras cadeias de valor, gerando novos 

ecossistemas. 

Ex.: App para celulares que conecta motorista a passageiros 

para um serviço de transporte similar ao táxi, que oferece aos 

motoristas conveniados a possibilidade de contratar seguro 

para seus passageiros”, 



Business Analytics em seguros:

• Otimizar as atividades de marketing
• Formação de preços
• Ações de marketing personalizado 
• Qualificação de prospecções de vendas

Das 27 empresas pesquisadas, hoje: 

• 52% usam a B.A para direcionar o marketing de forma mais eficaz, 

• 48% usam para otimizar preço, 

• 41% para qualificar as potenciais leads de vendas 

• 41% para personalizar comunicação de marketing.



12 TENDÊNCIAS PARA O FUTURO 

(Capgemini e Accenture)

Impressão 3D





12 TENDÊNCIAS PARA O FUTURO 

(Capgemini e Accenture)

Robotização 







12 TENDÊNCIAS PARA O FUTURO 

(Capgemini e Accenture)

Serviços de valor agregado

Serviços por assinatura





12 TENDÊNCIAS PARA O FUTURO 

(Capgemini e Accenture)

VR – Realidade Virtual e aumentada





A coisa vai muito além do básico: 

 Uso de nuvem pelas seguradoras para arquivar informações

 Apps que medem como o segurado conduz seu carro, distancia percorrida 

 Apps para mapear rotinas de saúde e bem-estar

 Monitoramento de riscos através de captação e dados via Smartwatchs

 Checagem de danos em locais sinistrados através de drones e R.A

 Softwares de avaliação comportamental de segurados para precificação 

 Canais Móveis: Sistemas de geolocalização identificam novos canais de distribuição 
e criam oportunidade de vendas compostas com outras linhas de negócios”



12 CENÁRIOS PARA OS QUAIS OS CORRETORES DEVERÃO 

SE PREPARAR

1. Maior poder do consumidor e usuário 

2. Mais controle do segurado sobre seus bens e sua saúde

3. Maior longevidade e qualidade de vida 

4. Mais personalização e variedade de planos de seguros vantajosos;

5. Mais ferramentas de comunicação entre players / integração de serviços (omnichannel)

6. Produtos mais baratos, Tiquetes médios menores



12 CENÁRIOS PARA OS QUAIS OS CORRETORES DEVERÃO 

SE PREPARAR

7. Investimentos maciços na obtenção, controle e uso de dados

8. Flexibilização e modernização do processo de vendas e consultoria

9. Capacidade de analisar mais dados (big data) e tomar melhores decisões (B.A)

10.Provável entrada das Bigtechs no mercado

11.Multiplicidade da cadeia de prestadores de serviços conexos (Insurtechs)

12.Menor lealdade do cliente 



1. Maior transparência sobre as necessidades do cliente: 
• A Netflix faz recomendações de filmes baseadas nos hábitos de uso do cliente, de maneira 

estruturada e transparente. 

• Da mesma forma, produtos de seguro deveriam ser mais customizáveis, de maneira a atender 

necessidades específicas. 

2. Ajude o consumidor a comprar: 
• Netflix desenvolveu formas mais simples de dispor seus produtos, ajudando o consumidor a 

escolher: Os filmes são disponibilizados através de combos como “Para quem gostou de Star 

Wars”, “Filmes de Guerra”, “Filmes para família”, “Ganhadores de Oscar” e outros “nichos”. 

• O mercado de seguros deveria desenvolver pacotes similares ao Netflix, que pudessem ser 

montados de acordo com os perfil e fases do cliente através de ferramentas de assessment e 

configuração de perfis e necessidades.



3. Melhoria dos layouts e estímulos visuais: 
• Num cenário onde o sucesso é definido pela facilidade de compra e atração de estímulo visual, o mercado de 

seguros ainda define suas regras em condições gerais complexas e confusas. Um consumidor Netflix demora 

cerca de 1,8 segundos analisando cada título antes de  chegar a uma decisão. Isso é possível por causa do 

sistema de ícones e navegação simplificada. 

• De acordo com estudos conduzidos, o incremento de estímulos visuais simples no processo de compra resulta 

em muito mais efetividade nas vendas. 

4. Olhe para Fora, não para dentro: 
• A Netflix investe pesado em analisar a aceitação e as preferências de seus consumidores com relação ao seus 

produtos e inovações.

• De outro lado, o mercado segurados tende sempre a desenvolver seus produtos olhando para dentro, baseados 

em “apetite de risco”,  regras de resseguro ou politicas atuariais, e não nas reais necessidades do cliente. 
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