PERCEPÇÕES E
TENDÊNCIAS
MUDANÇAS NO SETOR DE SEGUROS
P Ó S PA N D E M I A
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METODOLOGIA
Através de entrevistas em
profundidade com consumidores,
mapeamos as mudanças no
comportamento e percepção dos
usuários de seguros no contexto da
pandemia.

RESUMO

Além disso, por meio de desk
research, analisamos as
transformações e tendências do setor
segurador para os próximos anos.
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Analisando a percepção dos usuários de seguros
durante a jornada de experiência.
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PESQUISA

QUALITATIVA
Entrevistamos em profundidade três diferentes grupos de clientes, a fim de

entender como eles percebem o mercado, sendo eles:

A
B

PERCEPÇÃO DOS CLIENTES

C

Perfil
Pessoas que contrataram e renovaram os seus seguros
Pessoas que não renovaram e/ou deixaram de pagar seus seguros
Pessoas que compraram um seguro pela 1ª vez
Produto Prioritários
Seguro Automóvel
Seguro Residencial
Previdência
Seguro de Vida
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MOTIVOS CITADOS PELOS CLIENTES
PESSOAS QUE RENOVARAM E
CONTRARAM PELA PRIMEIRA
VEZ OS SEUS SEGUROS

PESSOAS QUE NÃO
RENOVARAM OS SEUS
SEGUROS
PREÇO ALTO
MUDOU DE
SEGURADORA
QUALIDADE E
ATENDIMENTO

“Tive seguro de vida deixei

de renovar pois estava
muito caro .., que não

renovei pois eles escolhem
valor e não você”

PROTEÇÃO DE
BENS/SAÚDE E
SEGURANÇA DA FAMÍLIA
EMPREGO, RENDA E
FUTURO

“Preocupação com a

segurança da família ou
bem que está
assegurando..., não
posso ter a surpresa de
um acidente e ter que
arcar com custos altos.”

“Quando se trata de
seguros, (sentir-se

seguro) é contratar um
serviço que você nunca
quer utilizá-lo, mas que o
fato de contratá-lo dará
segurança caso algo der
errado”
5

O QUE OS CLIENTES ESPERAM DAS SEGURADORAS:

01

02

03

ASSISTÊNCIAS

Clientes demonstram maior valorização dos serviços
de assistência nos planos de seguros, principalmente,
nos produtos residencial e vida

AGILIDADE

Para acionamento de sinistros, consultas sobre
contratos, renovação e atendimento online

PERSONALIZAÇÃO

Por fim, clientes gostariam de ter mais flexibilidade
para montar seus planos de seguros, com
customização de coberturas e assistência

Insights da UOTZ com base nas entrevistas realizadas com clientes reais

Os clientes relacionam as
assistências com ESTAR
PRESENTE e PRESTAR CUIDADO.

“...as assistências que usamos mais e
nos dão mais segurança.”
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O QUE OS CLIENTES ESPERAM DAS SEGURADORAS:
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05
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ATENDIMENTO HUMANIZADO

Ao se entrar em contato com uma seguradora, um
atendimento com empatia, realizado por um humano
(ainda que parcialmente), faz diferença no processo.

PARCERIAS

Além de assistência, clientes valorizam parcerias que
elevem a percepção de valor agregado à contratação
de seguros.

“...espero agilidade e suporte mais
humano e pratico, por exemplo, ter
um chat ou whats que possa resolver
as coisas de forma mais rápida.”

FOLLOW-UP

Muitos clientes que não renovaram seguros, não
receberam mais propostas. Acompanhar o cliente em
diversas fases de vida, se ajustando aos momentos.

Insights da UOTZ com base nas entrevistas realizadas com clientes reais
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O MERCADO DE SEGUROS NA VISÃO DOS CLIENTES
Os clientes notam o surgimento de novos entrantes, mais voltados aos processos digitais, mas não acham
que as grandes seguradoras estão se modernizando.

As pessoas estão dando mais valor ao lar;
produtos residenciais mais presentes no
cotidiano podem aumentar a percepção de
valor agregado.

É preciso desvincular sensações de que
seguradoras são burocráticas e possuem
atendimento ruim.

Insights da UOTZ com base nas entrevistas realizadas com clientes reais

“Vi que há produtos novos... No entanto, ainda
acredito que há muito o que se criar, além disso,

(melhora) do próprio atendimento.”

“Acredito que o mercado tem dado espaço para
seguradoras mais inovadoras.. O que precisa ser
feito é um atendimento e planos/produtos

melhores”

8

DIVERSIFICAÇÃO DE OFERTAS
Os clientes esperam uma transformação digital no setor, pois julgam
que os processos presentes na jornada do cliente podem causar
alguma fricção na relação com a seguradora

PRODUTOS
ON DEMAND

no sentido de serem uma demanda
antiga e engessada muitas vezes”

DIVERSIFICAÇÃO
Produtos mais
personalizados foram
apontados como ponto
de melhoria

“Os produtos existentes/mais
divulgados no mercado são úteis, no
entanto parecem um pouco abatidos

REVISÃO DA
OFERTA

Insights da UOTZ com base nas entrevistas realizadas com clientes reais
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COMO ELES PERCEBEM AS SEGURADORAS

SEGUROS
ESTÃO CADA
VEZ MAIS
CAROS

“...Lado negativo foi o aumento de preço ainda que minha
apólice não tenha sofrido nenhuma mudança... mesmo
com tanta mudança que teve durante a pandemia.”

Além disso, alguns notaram a entrada de novas seguradoras e
acham que elas estão captando segmentos na sociedade que antes
não tinham acesso a seguros
EXPANSÃO DAS INSURTECHS

Crescimento da participação desses novos agentes, com atuação
entrelaçada às novas tecnologias e à digitalização da prestação de
serviços no setor de seguros

Insights da UOTZ com base nas entrevistas realizadas com clientes reais

SEGUROS MAIS CITADOS
Apesar dessa sensação, do isolamento social e
queda no uso de carros, clientes mantiveram seguro
automóvel, pois “aumenta sensação de segurança”,
e foi citado “hábito” de ter o produto
O seguro saúde também apareceu como produto
essencial, pós pandemia

SEGURO
AUTOMÓVEL

SEGURO
SAÚDE
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BUSCA DE INFORMAÇÕES ANTES DE CONTRATAR

Notou-se que esse público sentiu maior necessidade de busca de
informações e, além do canal de distribuição, buscaram
informações na internet, falaram com amigos e familiares antes de
contratar o plano.

PESQUISAS
ONLINE / REDES
SOCIAIS

CONVERSA
COM AMIGOS

DÚVIDAS COM
O CANAL DE
DISTRIBUIÇÃO

Clientes sentem falta de informações
claras sobre coberturas, assistências e
preços
““Acho que as informações de
coberturas deveriam ser mais claras e
incluir mais coisas. Como por
exemplo, seguro de vida: alguns
eventos não são cobertos..”

NOVO CONSUMIDOR

O cliente passou a fazer mais pesquisas antes de realizar uma compra, a
aquisição com muito mais certeza e confiança.

Insights da UOTZ com base nas entrevistas realizadas com clientes reais
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IMPACTOS DA PANDEMIA E A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Ao mesmo tempo em que a pandemia acelerou o avanço tecnológico, observamos empresas que estavam
bastante despreparadas e sofreram com a necessidade de digitalizar processos

Acelerou o crescimento
da economia digital, com
avanço tecnológico
promovido por empresas

Foi um choque abrupto de
realidade para os negócios
que ainda eram relutantes
em abraçar a
transformação digital

Neste capitulo, trazemos alguns insights das entrevistas realizadas com clientes reais, além de um mapeamento de tendências para o setor
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Pandemia acelerou a digitalização no setor

As seguradoras têm investido pesadamente nos recursos
digitais necessários para fornecer serviços cada vez mais
personalizados em toda a jornada. Porém, as expectativas
dos clientes para o que constitui uma experiência digital
de qualidade também aumentaram.
O que dizem os CEOs de seguradoras no mundo:

85% afirmam que a pandemia acelerou suas iniciativas de digitalização
78% dizem que a crise intensificou seu foco na criação de uma

experiência digital perfeita

KPMG, nov. 2020, disponível aqui
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

O fim da era “Touch” com a pandemia do Covid-19

O reconhecimento facial impacta positivamente a experiência do
usuário, trazendo modernidade, praticidade e segurança (fraude).

Novos hábitos
IMPLEMENTAÇÃO DE
NOVOS RECURSOS E
TECNOLOGIAS

• Pagamento via app
• Aproximação NFC
• Reconhecimento facial
• Smartwaches
• QR Codes

O fato de senhas serem substituídas por reconhecimento
facial garante uma maior praticidade na relação entre
empresas e consumidores, assim como segurança. Com essa
tecnologia, torna-se mais fácil a identificação e prevenção de
fraudes.

“Minhas novas prioridades estão todas envolvidas com mais higiene, uso de
máscaras, lavagem das mãos (...)”

Desejo da Digitalização
Durante a renovação: “não vi muita evolução no mercado, apenas algumas
novas propostas e produtos (...) poderiam aperfeiçoar os canais digitais, que
hoje é um ponto fraco nesse nicho.”

Necessidade do Cliente: “Acredito que o mercado tem dado espaço para
seguradoras mais inovadoras.”

Existe algo que a seguradora poderia ter feito para que você renovasse seu
seguro? - “Realizasse uma transformação digital e melhorasse o
atendimento.”

14

14

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Experiência Phygital

Perfil do novo cliente: quer pesquisar, avaliar e comentar
os produtos que consome em todos os canais de forma
integrada e se manter conectado com as marcas.
PHYSICAL + DIGITAL = PHYGITAL
Na experiência Phygital, o digital atua como um grande mediador de
fluxos e agilidade e o canal de distribuição como facilitador das dores
do cliente e confiança.
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Experiência Phygital

O canal de distribuição, pode ser o elo de proximidade entre cliente e
seguradora de forma empática, monitorando as melhores opções e
ofertas assertivas ao usuário
Sobre o canal de distribuição: percepção dos entrevistados
Pontos positivos
•

Durante a renovação: fácil esclarecimento de dúvidas e entendimento dos
benefícios

•

Na primeira contratação: abordagem ativa e atrativa; Proximidade e
confiança (encontros via reuniões online) e fácil acionamento (aplicativos
de comunicação e app da seguradora)

Pontos Negativos
•

Na primeira contratação: cliente precisa informar dados sensíveis (dados do
cartão de crédito), gerando insegurança.

•

Descredenciamento do cliente: sensação de “papo de vendedor”
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectividade 5G e Internet das Coisas impactarão o setor de seguros

NA PRÁTICA

REALIDADE NO SETOR DE VEÍCULOS

Imagine que um forno pode ser programado para
avisar quando existir uma chance de incêndio.
A seguradora pode avisar ao cliente em tempo, para
que ele possa agir e providenciar o conserto, antes
que o sinistro ocorra.

O QUE ISSO SIGNIFICA PARA O CONSUMIDOR?
Expectativa de queda natural na frequência e na
gravidade dos sinistros teria impacto relevante na
rentabilidade das seguradoras e tornaria o produto
ainda mais acessível para os consumidores.

CARROS AUTÔNOMOS

CARROS QUE FALAM

AVALIAÇÃO DE
SINISTRO

As ruas serão
tomadas por carros
que não são
conduzidos por
pessoas

Os automóveis
poderão ser
monitorados
remotamente e se
comunicarão entre
si

As avaliações de
sinistro poderão ser
feitas por aplicativos
que conseguem
calcular o problema
através de fotos
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COMO DEVE SER O MERCADO NOS PRÓXIMOS ANOS
As seguradoras terão a oportunidade de melhorar a produtividade e reduzir as despesas operacionais ao mesmo tempo em que
melhoram a experiência de seus clientes.

1

PRODUTOS
Simplificação de produtos e do portifólio,
a fim de reduzir a confusão dos clientes
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Preços e subscrição manuais deixarão de
existir
+ machine-learning

+ satisfação

2

PREÇO E SUBSCRIÇÃO

+ produtividade

+ análise de dados

+ compreensão

+ preços personalizados

DISTRIBUIÇÃO
As seguradoras terão boa abordagem
omnichannel
+ pesquisa online
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EMISSÃO DE APÓLICE
Clientes só receberão apólice através de
canais digitais
+ portais online

+ videoconferência

+ e-mail

+ portais online inovadores

+ outros canais de comunicação digital

Fonte: “Insurance productivity 2030: Reimagining the insurer for the future”, McKinsey, out. 2020, disponível aqui
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VALE REFLETIR..
A partir das percepções dos clientes e das tendências futuras, é importante repensar e criar...

Meus processos digitais proporcionam autoatendimento
aos clientes, com rapidez em necessidades cotidianas?
Em situações mais críticas, meu cliente tem à disposição
uma equipe capacitada, com hospitalidade e empatia?
Tenho produtos ajustáveis às necessidades de meu cliente
em diferentes fases da vida?
Conheço meus clientes a ponto de acompanhar as
mudanças necessárias em seus produtos de seguros para
que permaneçam ativos?

OBRIGADA
www.uotz.com.br
atendimento@uotz.com.br
+55 11 3065-8700

