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INTRODUÇÃO

Processo diferenciado alavanca venda de seguro.
O case Help Desk Saraiva aqui apresentado, de acordo com o 
Regulamento, se destaca pelas características inovadoras de-
senvolvidas em “procedimentos ou ferramentas que geram efici-
ência operacional na oferta de produtos nos ramos de Seguros 
Gerais”. E também por ter “provocado alguma mudança de atitu-
de ou ganho para a sociedade”, além de ter contribuído para “gerar 
uma mudança comportamental” que resultou em mais negócios. 

Perfil do Grupo Bradesco Seguros e o mercado.
O Grupo Bradesco Seguros atua em âmbito nacional nos seg-
mentos de seguros, capitalização e previdência complementar 
aberta. Fundado há 77 anos, o Grupo tem sua estrutura corpo-
rativa composta pelas seguintes sociedades: Bradesco Seguros 
S.A.; Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros; Bradesco Saú-
de S.A.; Odontoprev S.A.; Atlântica Companhia de Seguros; Bra-
desco Argentina de Seguros S.A.; Bradesco Vida e Previdência 
S.A.; BMC Previdência S.A, Alvorada Vida S.A, Bradesco Capi-
talização S.A.; Atlântica Capitalização S.A. e Mediservice - Admi-
nistradora de Planos de Saúde S.A. 

Além do atendimento pela rede de mais de 4,6 mil agências do 
Banco Bradesco, possui 368 dependências (núcleos de atendimen-
to, escritórios e sucursais) em todo o País e conta com a parceria 
de aproximadamente 40 mil corretores credenciados de seguros.

O Grupo, líder do mercado nacional de seguros com atuação 
multilinha e presença em todas as regiões do país, apresentou 
faturamento de R$ 9,418 bilhões, até março de 2012, nos seg-
mentos de seguros, capitalização e previdência complementar 
aberta. Esse valor representou crescimento de 20% em relação 
aos R$ 7,850 bilhões totalizados no mesmo período de 2011. O 
resultado é fruto principalmente da evolução do Grupo em todas 
as linhas de produtos e negócios nos principais segmentos: 

Fonte_ http://www.bradescoseguros.com.br/
institucional/demonstracoes_contabeis.asp
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Dentro do mercado segurador nacional (2011), o Grupo Brades-
co Seguros se situou em 1º lugar no market share com 25,5% 
de participação. Os dados consolidados da Bradesco Seguros e 
Previdência, em 2011, apresentaram os seguintes resultados:

Consultas, exames, internações 87,8
Vidas seguradas, aposentadorias, pensões 

e resgates 22,9
Automóveis segurados 1,6
Residências seguradas 1,9
Títulos de capitalização 20,2

Valores em milhões de unidades.
Fonte: Dados Consolidados Bradesco Seguros e Previdência – 3º Open Day 2012.
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A BSP Affinity é uma empresa do Grupo Bradesco Seguros e 
Previdência que tem por objetivo desenvolver programas de dis-
tribuição de seguros direcionados a segmentos específicos do 
mercado, entre eles o varejo. 

Como surgiu a ideia de lançar o Help DeskSaraiva?
A ideia surgiu a partir da necessidade de estabelecer um níti-
do diferencial competitivo para os produtos da Saraiva (saraiva.
com.br), empresa fundada em 1914, em São Paulo, que é hoje a 
maior livraria do Brasil em faturamento e atua no varejo de livros, 

informática, telefonia, conteúdo digital, eletrodomésticos, filmes, 
games e outros. Pioneira no comércio eletrônico brasileiro está 
entre as maiores empresas varejistas online do País, com uma 
rede de mais de 109 lojas distribuídas em 14 estados.

A Saraiva observou que havia uma necessidade dos seus clien-
tes – aqueles que acompanham os lançamentos das novas tecno-
logias: grande parte deles sentia algum tipo de dificuldade em re-
lação ao equipamento eletrônico adquirido. Detectou-se que essa 
situação caracteriza uma nítida oportunidade de negócio, que 
além de trazer benefícios para a Saraiva e para o Grupo Bradesco 
Seguros, oferece um diferencial para esse cliente que busca ino-
vação e tecnologia, porém não possui domínio sobre o tema.
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O Help Desk Saraiva é um produto completo e diferenciado que 
disponibiliza serviços de assistência à informática para computa-
dores, notebooks, tablets e smartphones, através de atendimen-
to telefônico (acesso remoto) ou visita técnica de um profissional 
especializado. Mas, o mais importante, é que esse produto ofe-
rece uma cobertura de Seguro de Acidentes Pessoais, um 
benefício único que valoriza sobremaneira a oferta.

E além desse benefício, o comprador tem a oportunidade ain-
da de concorrer ao sorteio de prêmios em dinheiro. Esse “pacote” 
de vantagens fez do Help Desk Saraiva um produto realmente 
inovador e original. Existem disponíveis dois modelos de produ-
tos: com visita técnica ou sem visita técnica. O custo do produto 
varia de R$ 19,00 mensal ou R$ R$ 192,00 anual a R$ 24,50 
mensal ou R$ 240,00 anual.

Necessidade criou a oportunidade.
A comercialização do Help Desk Saraiva permitiu constatar a 
existência de uma necessidade ou dificuldade, cuja solução mer-
cadológica acabou por indicar que ali havia uma excelente oportu-
nidade de novos negócios. Percebeu-se nas lojas que os clientes 
faziam muitas perguntas aos vendedores quanto a instalações e 

utilização. Era preciso encontrar um caminho para facilitar esse 
processo, dirimir dúvidas, acelerar e aumentar as vendas. 

O aspecto inovador do produto.
A preocupação de oferecer inovação em serviços aos clientes 
Saraiva inspirou à criação do produto. O Help Desk Saraiva tem 
essa característica, de possibilitar a integração das pessoas com 
conhecimento mediano em informática nas tecnologias de ponta, 
apoiando a utilização de todos os recursos do produto comprado 
e também ajudando na solução de problemas. Os clientes não 
precisam mais ficar receosos na hora de comprar o produto que 
desejam. O Help Desk Saraiva garante o acompanhamento da ins-
talação e manuseio do produto.

Como vantagem/benefício, o produto oferece a garantia do 
cliente proteger sua família em caso dele sofrer um acidente pes-
soal, graças ao seguro que está incluso no Help Desk Saraiva. 
O lançamento do Help Desk Saraiva ocorreu em agosto de 2011, 
com comercialização via internet. Nessa fase as vendas estavam 
apenas “mornas”. Logo depois, como aprimoramento do produto, 
o Help Desk Saraiva passou a estar disponível nas lojas em for-
mato de “blister” com código de barras.
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OBJETIVO 

Essencialmente, o Help Desk Saraiva foi criado para ser um 
produto completo e diferenciado para disponibilizar serviços de 
assistência informática para donos de computadores, tablets e 
smartphones. A função do produto é integrar pessoas com co-
nhecimento mediano em informática nas tecnologias de ponta, 
apoiando a utilização de todos os recursos do produto comprado 
e também ajudando na solução problemas. O objetivo comercial 
do produto é fazer com que a rede de lojas Saraiva ofereça uma 
nova opção de serviço aos seus clientes. É uma forma de de-
monstrar o cuidado que a rede varejista tem com o seu público, 
criando um produto que facilita a vida das pessoas, incluindo-as 
nos mais recentes avanços da tecnologia em informática. Outro 
objetivo mercadológico definido na estratégia do produto foi o 
de fazer o cliente perceber que, com esse produto, ele poderia 
explorar todas as funções do item de informática que comprou, 
ao investir seu dinheiro em uma tecnologia de ponta mesmo não 
sendo um profundo conhecedor de informática. E além de tudo, o 
cliente também pode ser contemplado no sorteio e proteger seus 
entes queridos em caso de acidentes pessoais.
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DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O lançamento do produto em formato de “blister” – em feverei-
ro de 2012 – ocorreu simultaneamente em toda a rede de lojas 
Saraiva (total de 110), nos 14 Estados onde são vendidos ele-
troeletrônicos. O site, como canal de vendas da Empresa, tam-
bém continuou ofertando o produto. O diferencial da estratégia 
mercadológica montada é que o Help Desk Saraiva, em “blister” 
saiu do comum dos produtos vendidos em lojas de informática. 
Ele passou a oferecer o que ninguém tinha para oferecer: um 
produto para ajudar o cliente a explorar todas as possibilidades 
do seu equipamento eletrônico. Essa é uma forma de agregar 
benefícios indiscutíveis ao produto, como conforto, conveniên-
cia e inovação aos clientes Saraiva. Mais do que benefícios, é 
um modo de estar à frente das expectativas dos compradores, 
pois no mercado de tecnologia, que evolui velozmente, é preciso 
acompanhar esse público ávido por novidades e que deseja usar 
e explorar todas as possibilidades tecnológicas proporcionadas 
pelos novos equipamentos. 

Definição do produto Help Desk Saraiva.
A grande ideia – e ao mesmo tempo, o grande desafio – ao ser 
estudada a possibilidade de ofertar o Help Desk Saraiva, acondi-
cionado em “blisters”, nas lojas Saraiva, foi desenvolver uma sis-
temática que possibilitasse a venda do seguro através do código 

de barras. A aquisição do Help Desk Saraiva Seguro dá direito 
ao comprador a cobertura de um seguro de acidentes pessoais, 
podendo ele escolher entre R$ 7,5 mil ou R$ 20 mil. Além dessa 
opção, o comprador pode preferir um dos dois modelos oferta-
dos: produto com direito a visita técnica ou sem direito a visita 
técnica, apenas atendimento remoto.
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Procedimentos de comercialização.
O Grupo Segurador inovou ao possibilitar a aquisição do Help 
Desk Saraiva, tanto pela internet como de uma forma prática, 
ágil e inovadora como “blisters” nos pontos de vendas, ou seja, 

INTERNET

CLIENT E

ACESSA O SIT E

SARAIVA.CO M

SELECIO NA UM A DAS

O PÇÕ ES DO PRO DUT O E

CLICA EM “CO M PRAR”

AO CLICAR, O CLIENT E É

DIRECIO NADO AO FLUXO DA

VENDA DO E-CO M M ERCE SARAIVA

CLIENT E RECEBE E-M AIL

CO M A CO NFIRM AÇÃO DO

PRO DUT O E Nº DA SO RT E

embalagens com código de barras, como um produto da loja, que 
facilita a venda. Os diagramas a seguir demonstram o passo-
a-passo de aquisição para ambas as possibilidades disponíveis 
aos compradores: via internet e nas lojas, em “blisters”.
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CLIENT E LOJAS SARAIVA SELECIONA O PRODUT O

“HELP-DESK”

(AT RAVÉS DO “BLIST ER”)

NO BALCÃO DA LOJA, EFET UA

O PAGAM ENT O E REALIZA O

CADAST RO DE SEUS DADOS

PARA CONCRET IZAR O

SEGURO

PDV

NO 1º CONTAT O COM A

CENT RAL DE

AT ENDIM ENT O, O

CLIENT E INDICA O

EQUIPAM ENT O A SER

REGIST RADO
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No ato da formalização da compra, o comprador recebe, por via 
eletrônica, uma sequência numérica única – chamada de número 
da sorte - que possibilita ao cliente participar do sorteio mensal 
através da loteria federal. Quem optou por “visita técnica” se ha-
bilita a ganhar R$ 10 mil; os optantes por “sem visita técnica” 
podem ganhar um prêmio de R$ 5 mil.  

Na mira do público-alvo.
O público-alvo comprador, em sua maioria, é composto de pes-
soas que se interessam pelos lançamentos em tecnologia e que-
rem ter um apoio técnico na hora da configuração e/ou utiliza-
ção de todas as funções do equipamento adquirido. Quando se 
decidiu por ofertar o produto com o “blister” nas lojas, o foco foi 
direcionado para o publico Saraiva que, teoricamente, não com-
pra na internet. O raciocínio por trás dessa decisão estratégica 
de vendas foi acreditar que o público familiarizado e relacionado 
com o site não está tão interessado pelo Help Desk Saraiva, pelo 
simples fato de que se trata de pessoas que dominam mais a 
linguagem e os procedimentos das mais recentes tecnologias em 
informática. O comprador potencial é convencido a adquirir o Help 
Desk Saraiva através de detalhamento de coberturas, mostrando 
o alcance dos benefícios. Além disso, são demonstrados tam-
bém comparativos de mercado, nos quais são exemplificados, 
por exemplo, o quanto custa uma visita técnica eventual de um 
profissional na cidade e a comodidade de ter assistência 24horas 

por dia. Esses argumentos têm mostrado sua eficácia resultan-
do, na grande maioria das vezes, em fechamento de vendas.

Estratégia de vendas:
bom treinamento + bom produto = sucesso.
Para preparar e fortalecer o ponto de venda, um rigoroso programa 
de treinamento foi aplicado aos vendedores de informática e tam-
bém aos caixas das lojas Saraiva. De outro lado, a equipe do Grupo  
Bradesco Seguros visitou lojas por todo o Brasil detalhando o pro-
duto aos funcionários. Além disso, na intranet Saraiva e destinado 
ao público interno, manuais do produto e o manual de técnicas de 
vendas foram disponibilizados para capacitação e orientação dos 
vendedores. No terceiro mês após o início das vendas nas lojas 
Saraiva, foi realizado um encontro com os melhores vendedores de 
informática da cidade de São Paulo, como objetivo de apresentar 
os principais argumentos de vendas como ferramental de trabalho 
das equipes de vendas.
 
Treinamento permanente de vendas.
É sabido que o sucesso contínuo de vendas depende de perma-
nente aprendizado do vendedor, reciclagem, revisão de concei-
tos e argumentos, revisão de conceitos, etc. Pensando nessa 
necessidade, o programa de treinamento não para. Cursos per-
manentes, inclusive de treinamentos remotos, são programados 
para os colaboradores. A ideia é manter os funcionários novos 
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bem treinados e os funcionários antigos com a informação cons-
tantemente atualizada. 
O ponto de venda como propulsor de negócios.
A rede de 110 lojas Saraiva, em 14 estados brasileiros, é um dos 
mais importantes fatores de sucesso do novo produto. Os pontos 

Regiões Quantidade de lojas_2012

Norte 2
Nordeste 14

Centro-Oeste 9
Sudeste 75

Sul 10

Total 110

de venda estão sendo essenciais no processo de oferta e comer-
cialização do Help Desk Saraiva, pois é lá que o produto chama a 
atenção do comprador potencial. É um local nobre que valoriza o 
produto onde vendedores bem treinados estão sempre a postos 
para atender os clientes, esclarecer dúvidas, fechar vendas.
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Ações de Comunicação.
O lançamento do Help Desk Saraiva em formato de “blister” com 
código de barras nas lojas Saraiva teve as seguintes ações em 
comunicação:
anúncios – veiculados unicamente em publicações das lojas Saraiva;
takeone – disponível nas lojas Saraiva, destinado a difundir o 
produto e manter a marca presente na mente do comprador;
internet – mensagens contínua inseridas no site Saraiva;
marcador de página – peça promocional distribuída no setor de 
informática das lojas, destina-se fixar o nome do produto e lem-
brar sua utilidade ao comprador.

Canais de vendas.
As operações de vendas Saraiva se concentram atualmente nos 
seguintes canais:
ITown _são as lojas da rede Saraiva com foco específico para os 
produtos da marca Apple;
Tradicional _refere-se à rede completa das lojas Saraiva;        
MegaStore _assim são denominadas as lojas Saraiva de maior 
parte, com conceito multiprodutos e/ou segmentos;
Saraiva.com _loja virtual no site Saraiva (saraiva.com.br/helpdesk);        
Televendas _se refere às vendas realizadas pelo sistema TL-
MKT Receptivo Saraiva.
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Seguro de Acidentes Pessoais e sorteio disponíveis nos “blisters” Help Desk à venda nos PDVs Saraiva.
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Folheto destaca o Seguro de Aidentes Pessoais e o sorteio_frente e verso.
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Help Desk em oferta no site Saraiva.
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Marcador de página promocional_frente e verso.
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Cartões do usuário com números da sorte para
sorteios de prêmios em dinheiro_frente e verso.
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RESULTADOS ESTIMADOS E
RESULTADOS OBTIDOS 

De agosto de 2011 até janeiro de 2012, a comercialização do 
Help Desk Saraiva se deu unicamente através da internet. Du-
rante esses seis meses, o volume de vendas não foi condizente 
com a excelência do produto. Somente quando o produto pas-

sou a ser ofertado ao público nos pontos de venda e em formato 
acondicionado em “blisters”, a resposta foi imediata e positiva. 

De março a agosto de 2012, as vendas superaram a marca de 
R$ 135 mil. O gráfico na sequência ilustra bem o desempenho fa-
vorável do produto, para o qual existe uma previsão otimista para 
o final do ano, quando as vendas do varejo são alavancadas:
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Naturalmente, para a Saraiva, o incremento de vendas que o 
novo produto está proporcionando é sempre positivo e tem um 
efeito estimulante às equipes de vendas e aos negócios no ge-
ral. Já quanto à marca Bradesco, o novo produto abre novas 
perspectivas no portfólio de serviços da Empresa, além de con-
tribuir de forma positiva no reforço e solidificação da marca jun-
to ao universo de clientes da Saraiva.

Para o cliente do Help Desk Saraiva, resulta na satisfação 
de poder explorar todas as funções do equipamento que ele 
comprou, pela simples razão de ter investindo seu dinheiro em 
uma tecnologia de ponta, mesmo não sendo um profundo co-
nhecedor de informática.

E o melhor de tudo é que, no final das contas, o cliente tam-
bém pode ser contemplado no sorteio de R$ 5 ou R$ 10 mil, 
além de proteger seus entes queridos em caso de acidentes 
pessoais. Os resultados de vendas são acompanhados e medi-
dos pelos controles operacionais e financeiros da rede de lojas 
Saraiva, num processo de acompanhamento diário.

Esse controle é utilizado inclusive como medição para 
analisar o desempenho de vendas e recomendar eventuais 
atividades promocionais.

CONCLUSÃO 

É importante considerar que o foco do projeto, ao ser delineado, 
alcançou um volume inicial na realidade apenas relacionado à 
fase de teste, para posterior expansão devido a sazonalidade 
própria do varejo no período de final de ano. O que se conclui 
é que é que o Help Desk Saraiva surpreendeu como produto 
inovador, no momento em que passou a ser oferecido nas lojas 
acondicionado em “blisters”. O produto adquiriu nova força, em-
polgou os clientes das lojas Saraiva, surpreendeu até aos mais 
otimistas que confiaram na sua viabilidade comercial. Todos ga-
nharam com seu sucesso:
Saraiva – teve incremento na rentabilidade do negócio;
Público – inovação no mercado de informática que facilitou a 
vida dos usuários; 
Bradesco – aumentou seu portfólio de serviços disponíveis aos clientes.
Em termos de perspectiva de negócios, a estratégia mercadoló-
gica já determinou a realização de um programa de treinamentos 
constantes e a definição de novas e maiores metas, esperando 
intensificar as vendas com o apoio dos vendedores de informáti-
ca das lojas Saraiva.
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