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Título 

Seguro Residencial Itaú com Serviços Ambientais.  

Introdução 

A discussão sobre a incorporação da questão ambiental no Seguro Residencial Itaú 

começou em 2008, antes mesmo da integração entre o Itaú e o Unibanco. Já 

naquela época, a seguradora do Unibanco planejava criar um produto verde. A ideia 

inicial era adotar uma estratégia de neutralização de CO2. Embora trouxesse ganho 

ambiental, esse caminho foi descartado pela falta de afinidade com o foco do 

produto – a proteção da casa ou apartamento – e pela dificuldade em estimular o 

envolvimento do cliente. 

Em 2009, a associação das seguradoras Itaú Unibanco e da Porto Seguro, 

fortaleceu a percepção sobre a necessidade de aproximar o produto do dia a dia do 

cliente, abrindo as portas para o desenvolvimento de um novo conceito ambiental 

para o Seguro Residencial. Além disso, a Porto Seguro incorporou à missão da 

empresa a responsabilidade social e ambiental.  

Para isso, o primeiro passo foi ouvir o cliente. Uma pesquisa realizada em 2009 pela 

área de produtos constatou que as pessoas não costumavam adquirir o seguro 

residencial por seu principal atrativo, a proteção de sua casa ou apartamento. A 

compra estava relacionada, especialmente, à ocorrência de algum fato 

desencadeador do “ambiente do medo”, como fatos envolvendo parentes e amigos 

próximos, desastres naturais ou enchentes, e a consequente sensação de 

vulnerabilidade gerada por esses acontecimentos. A pesquisa mostrou, ainda, que o 

cliente nem sempre compreendia todas as coberturas e benefícios a que tinha 

direito, fato esse que contribuía fortemente para que este tipo de seguro 

apresentasse uma taxa de cancelamento, na renovação, superior às das demais 

modalidades. 

Estava aí uma oportunidade para aprimorar a relação do cliente com a organização, 

com serviços que atendessem às suas necessidades, contribuíssem para a 

transparência no processo de contratação e que aumentassem sua satisfação.  
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Esses objetivos estavam alinhados à visão do Itaú Unibanco de ser líder em 

performance sustentável e satisfação dos clientes. A visão sintetiza o objetivo de 

gerar valor compartilhando para a organização, os clientes e a sociedade, garantido 

a perenidade dos negócios. 

Além disso, em 2010 o Ministério do Meio Ambiente divulgou os resultados de 

pesquisa, que revelou que 17% dos brasileiros possuíam algum lixo eletrônico 

guardado em casa, 66% estavam dispostos a separar o lixo para reciclagem, 63% 

pretendiam eliminar desperdício de água e 46% reduziriam o consumo de energia 

elétrica para ajudar o planeta e 59% julgavam necessárias mudanças nos hábitos de 

consumo, transporte e alimentação para evitar problemas ambientais. 

Embora atitudes como reduzir o tempo de banho e fechar a torneira sejam atitudes 

importantes, elas são orientações comuns e que invariavelmente afetam o conforto 

das pessoas. A proposta era sair do óbvio e mobilizar as pessoas para serem 

protagonistas, adotando no dia a dia atitudes que pudessem contribuir para reduzir o 

passivo ambiental do planeta, tanto por meio da redução do consumo de recursos 

naturais como pela destinação correta de seus resíduos. 

Os serviços ambientais foram lançados em novembro de 2011, criando as condições 

e apoiando o cliente na tomada de iniciativa e na adoção de boas práticas dentro de 

casa. 

Objetivo 

O objetivo era encontrar um caminho para agregar valor ao produto e aproximá-lo 

das necessidades do cliente e da sociedade.  

A iniciativa é inovadora: a empresa agrega valor ambiental ao seguro, dentro das 

condições de compra e do perfil de consumo do brasileiro, e os benefícios são 

oferecidos ao cliente sem custo adicional como parte integrante do Seguro 

Residencial Itaú, pois o cliente valoriza produtos com viés socioambiental, mas nem 

sempre está disposto a pagar mais por isso. 

Com isso, ao contratar ou renovar o Seguro Residencial Itaú, o consumidor passa a 

contar com informações e dicas sobre boas práticas ambientais dentro de casa,  

 



                                                                                   

3 

 

serviço de retirada e correta destinação de objetos descartados (equipamentos 

eletroeletrônicos, móveis e outros) e orientação de especialistas para a realização 

de projetos de construção e reforma para tornar a casa ambientalmente correta. 

Assim, o Seguro Residencial Itaú atende à demanda do consumidor e da sociedade, 

oferecendo uma alternativa economicamente viável, para a questão ambiental 

atrelada ao seguro residencial. 

Desenvolvimento do trabalho 

Para que a iniciativa seja bem-sucedida, a seguradora conta com um parceiro 

especializado, que atua dentro dos princípios do desenvolvimento sustentável. A 

empresa, que atua no segmento consultoria ambiental e de logística reversa 

residencial, possui todas as certificações necessárias para assegurar a correta 

manipulação, destinação e tratamento de resíduos. A empresa mantém uma equipe 

dedicada ao atendimento dos clientes do Seguro Residencial Itaú. 

Internamente, as áreas de Marketing e Sustentabilidade entraram com 

embasamento técnico para o projeto, contribuindo na criação do conceito do serviço 

e na comunicação externa. Com o foco de estimular os segurados a se engajarem e 

assumirem seu protagonismo na questão ambiental, eles tem de ligar para obter 

orientações, agendar a retirada de objetos ou buscar apoio para a reforma ou 

construção ecoeficiente. Para aumentar o alcance da iniciativa, foi trabalhada nas 

peças de comunicação para a imprensa a mensagem “Hora de despertar para mais 

um diferencial do Itaú, que está ajudando os clientes a criarem a consciência de que 

as atitudes sustentáveis começam em casa”. 

Os novos serviços oferecidos ao consumidor são: 

 Orientação Ambiental 

Atendentes estão a postos pelo telefone (3618-8333 – Capitais e regiões 

metropolitanas 0800 326 4828 – Demais regiões) para orientar as pessoas sobre 

como adotar novos hábitos para melhor aproveitamento e uso consciente dos 

recursos naturais. São oferecidas, por exemplo, dicas para instalação de aerador na 

torneira da pia da cozinha e uso de utensílio que permite aquecer mais de um prato 
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no micro-ondas. Assim, ao mesmo tempo em que economizam água e energia, 

essas ações trazem economia para o bolso. 

Durante o atendimento, é feita uma simulação que permite saber quantos quilowatts 

ou metros cúbicos podem ser economizados e quanto isso representa em dinheiro. 

Esse serviço está disponível para todo o Brasil e pode ser utilizado quantas vezes 

desejar.  

 Descarte Inteligente (logística reversa) 

O objetivo é dar o destino correto a móveis, eletrônicos e eletrodomésticos que não 

são mais utilizados. Os itens são retirados no endereço do cliente, em dia e horários 

combinados. Por questão de segurança, o cliente é informado previamente do nome 

da pessoa que vai realizar o serviço. A programação de retirada dos objetos é feita 

de modo a aproveitar ao máximo a capacidade dos veículos, minimizando os efeitos 

do transporte na geração de gases de efeito estufa. Para isso, foi estruturada uma 

logística inteligente: numa mesma saída, o veículo passa por várias moradias da 

região. O consumidor é informado sobre as datas disponíveis para retirada na área 

em que reside. 

O cliente recebe um certificado de que o material entregue terá um descarte 

adequado. Os itens em bom estado são doados a entidades beneficentes 

cadastradas, garantindo o direcionamento socialmente responsável. Já os que não 

puderem ser reutilizados são entregues aos artistas plásticos, parceiros da empresa 

responsável pela logística reversa, para que os materiais possam ser reutilizados e 

reinseridos no meio social, os demais itens são separados e seguem para núcleos 

de catadores para reprocessamento. Assim, componentes eletrônicos, metais e 

aços, plásticos, madeira e até espuma de estofamento de sofás são reinseridos na 

cadeia de produção, com economia energética e redução de emissão de CO2. A 

estimativa é que 90% dos componentes sejam reaproveitados como matéria-prima 

ou subproduto nas respectivas cadeias produtivas.  

Já os materiais que não tiverem essa possibilidade serão enviados a aterros 

sanitários controlados.  
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O processo é rastreado e comprovado por documentação que garante o descarte 

correto do material. Esse serviço começou em São Paulo e se estende aos 

municípios situados num raio de até 100 quilômetros da capital paulista, incluindo 

Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos. Também já está 

disponível nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e 

Porto Alegre. 

 Projetos Ecoeficientes 

Clientes que desejarem reformar sua residência para torná-la mais sustentável ou 

que estejam pensando em construir um imóvel contam com a assessoria de 

gestores ambientais, arquitetos e outros profissionais especializados em arquitetura 

bioclimática. Eles orientam sobre o uso de energias limpas, como solar e eólica, 

reutilização de água, captação de água da chuva, telhados e cortinas verdes, 

insolação adequada e iluminação natural; elaboram o projeto e o orçamento, sem 

qualquer custo.  

Se quiser levar o projeto adiante, o cliente pode contar, ainda, com um serviço de 

indicação de profissionais especializados na execução de projetos ecoeficientes. 

Para incentivar as ações, foram firmadas parcerias com esses profissionais para que 

eles ofereçam descontos na implementação.  

O seguro incorpora as boas práticas de produto sustentável: é ecologicamente 

correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso, 

principalmente o Descarte Inteligente, que engloba todos os pontos da boa prática. 

São eles: 

 Ecologicamente Correto 

Com o serviço Projetos Ecoeficientes, profissionais especializados dão 

assessoria para que clientes tornem suas residências mais sustentáveis, através de 

projetos para aproveitamento e reutilização de recursos naturais. A Orientação 

Ambiental tem foco em medidas de fácil adoção que reduzem consumo de recursos 

no dia a dia. Já o Descarte Inteligente, recolhe e da destinação adequada aos 

objetos que não são mais utilizados, reduzindo o volume de lixo urbano, diminuindo 

a emissão de CO². 
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 Economicamente Viável 

Disponível em todo o Brasil, o serviço de Orientação Ambiental permite a 

simulação, durante atendimento telefônico, que informa quantos quilowatts ou 

metros cúbicos, ou reais, podem ser economizados a partir da adoção de novos 

hábitos que podem reduzir o consumo de água e energia, propiciando também 

economia para suas finanças. Quanto ao Descarte Inteligente, partes dos itens 

recolhidos são utilizadas para geração de um novo produto para ser reintroduzido no 

mercado, gerando renda para as entidades beneficentes cadastradas que produzem 

os produtos. 

Além é claro, dos segurados terem direito aos Serviços Ambientais sem custo 

adicional.  

 Socialmente Justo 

O serviço Descarte Inteligente destina móveis, eletrodomésticos e outros itens 

em bom estado a entidades beneficentes cadastradas. Já os objetos que não 

podem ser reutilizados seguem para um grupo de artistas plásticos, apoiando e 

incentivando esse tipo de arte e para os núcleos de catadores, que realizam seu 

reprocessamento, beneficiando essas cooperativas por meio da geração de renda. 

Além disso, o serviço evita a destinação incorreta desses resíduos que, por muitas 

vezes, é corresponsável em eventos de grande impacto social e econômico, como 

as enchentes e os deslizamentos. 

Para tornar a iniciativa mais abrangente, criamos um hot site onde o internauta, 

segurado e não segurado, pode percorrer diferentes ambientes da casa e responder 

perguntas que a ajudam a identificar oportunidades para melhorar os hábitos e obter 

dicas, práticas para tornarem seus lares ecoeficientes. O intuito é trazer o conceito 

para o dia a dia das pessoas, mostrando que essas atitudes estão ao alcance de 

todos. 

Acesse o hot site e confira você também: (http://www.itau.com.br/seguro-residencial-

sustentavel/) 

Além disso, todos os colaboradores das empresas Itaú Unibanco, Itaú de Auto e 

Residência, Porto Seguro e Azul Seguros tem direto à utilização de qualquer um dos 
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três serviços oferecidos pelos Serviços Ambientais gratuitamente, sendo ele 

segurado ou não. O que reforça nossa intenção de disseminar a conscientização 

ambiental.   

Resultados estimados e obtidos 

Desde o lançamento em novembro de 2011, já foram atendidas aproximadamente 

2,5 mil ligações de todo o Brasil. Foram registrados mais de 35 mil acessos ao hot 

site. Cerca de 10 mil pessoas fizeram o teste sobre seus comportamentos no hot 

site. 

O serviço de Projetos Ecoeficientes, para adaptar residências de acordo com as 

boas práticas da arquitetura bioclimática já atendeu mais de 134 pessoas.  

O serviço de Descarte Inteligente (Logística reversa) já coletou mais de 60 

toneladas, esse número corresponde mais de 2.310 itens entre móveis, 

eletroeletrônicos e eletrodomésticos, contribuindo para que os cidadãos adotem 

práticas ambientalmente corretas em suas casas. 

Os clientes recebem ainda informação sobre o impacto no ambiente e no bolso, 

como a redução de 20% do consumo da geladeira ao substituir a borracha de 

vedação desgastada. Por manter o freezer limpo e arejado, por exemplo, a queda no 

consumo do aparelho é de 15%. Outras dicas simples lembram sobre a importância 

de regular a temperatura do chuveiro quando o tempo esquenta, sugerem a 

instalação de redutores de vazão nas torneiras (a queda no consumo chega a 50%) 

e a troca dos perigosos benjamins por filtros de linha, que reduzem o risco de curto 

circuito e queima de aparelhos, além de economizarem energia quando desligados.  

Conclusão 

Somos a única seguradora no mercado a ofercer um seguro residencial com 

Serviços Ambientais, soluções que possibilitam os segurados a entenderem e a 

colocarem em prática atitudes mais sustentaveis, sem sair de casa.  

Lembrando que o Seguro Residencial Itaú age como facilitador para que nossos 

segurados façam a sua parte e se tornem protagonistas na mudança “sustentável” 

do mundo que queremos nos tornar.   
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Anexos 

Arquivo 1 - Imagem.jpeg 

Click da campanha de lançamento dos Serviços Ambientais.  

Arquivo 2 - icone_principal.pdf 

Ícone principal dos Serviços Ambientais criado pelo Marketing, que contribuiu para a 

criação do conceito do serviço e da comunicação. 

Arquivo 3 - icones_gerais.jpeg 

Ícones utilizados na comunicação de cada um dos três serviços oferecidos pelos 

Serviços Ambientais (Orientação ambiental, Descarte Inteligente e Projetos Eco 

eficientes) criado pelo Marketing, que contribuiu para a criação do conceito do 

serviço e da comunicação. 

Arquivo 4 - Folheto promocional.pdf 

Material impresso, contem os ícones mais imagem da campanha dos Serviços 

Ambientais com as informações sobre o produto e seus serviços.  

Arquivo 5 - Spot.mp3 

Spot da campanha de lançamento dos Serviços Ambientais.  

Arquivo 6 - Descarte Inteligente.ppt 

Esse arquivo contem alguns dos materiais recolhidos pelo serviço de Descarte 

Inteligente, como pneus, restos de madeira, plastico e etc, que foram reaproveitados 

por atistas plásticos e transformados em móveis, enfeites decorativos, enfim, 

materias que foram reinseridos no meio social.  

 

 


