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1 INTRODUÇÃO 
 

O Itaú Microcrédito é um crédito produtivo e orientado para investimento no 

empreendimento. O crédito é direcionado à pessoas que trabalham por conta 

própria, empreendedores donos de pequenos negócios formais (com CNPJ) ou 

informais (sem CNPJ), e pode ser destinado para capital de giro, ativo fixo ou 

reforma. Em 2009, a atuação foi ampliada em duas grandes comunidades: a da 

Rocinha, no Rio de Janeiro, e a de Paraisópolis, em São Paulo.  

Mais do que uma operação comercial, o microcrédito viabiliza a concretização de 

sonhos de uma população que ainda é carente de produtos e serviços bancários. 

Após a solidificação da operação de crédito, foi identificado que os empreendedores 

e tomadores de crédito e suas famílias estavam desprotegidos em caso de alguns 

eventos, e estariam sujeitos a se tornarem inadimplente, além de ter a condição 

financeira familiar regredida à um nível inferior ao conquistado após os 

investimentos realizados com o recurso do microcrédito. 

Surgiu então, a operação de Seguros e Microsseguros. Com o objetivo de proteger 

os empreendedores, o negócio e sua família.  

O primeiro seguro que nasceu nessa operação foi o seguro Itaú Proteção 

Microcrédito, um seguro prestamista que garante o pagamento do saldo devedor em 

caso de morte acidental e invalidez permanente total por acidente do tomador do 

crédito. Além das coberturas principais, o seguro garante 4 pagamentos de R$ 

100,00 em auxílio alimentação e assistência funeral completa para o tomador do 

crédito. 
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2 OBJETIVO 
 

Com o seguro buscamos soluções para minimizar os impactos que um imprevisto 

pode causar nas vidas de nossos clientes e proteger sua família, não se trata de 

uma atitude pessimista e, sim, uma ação inteligente e racional, de quem vive com 

tranquilidade hoje e planeja o futuro com segurança. 

O nosso principal objetivo com esse seguro é proteger a população que ainda não 

tem cultura de seguros e não disponibiliza de grandes montantes para a contratação 

de um. Além disso, o seguro conta com a assistência funeral para o tomador de 

crédito e com uma assistência alimentação em forma de ticket. 

Em caso de sinistro por morte, a assistência alimentação será disponibilizada em 

forma de cartão para a família do cliente, e em caso de invalidez para o próprio 

cliente. Junto com o cartão o beneficiário receberá uma senha para poder efetuar as 

compras dos itens de alimentação. O valor a ser creditado é de R$ 400,00, dividido 

em 4 parcelas de R$ 100,00. A idéia é que o cliente - em sua maioria não 

bancarizado - tenha uma orientação de como funciona o cartão, senha e que 

trabalhe com limites de valores, nesse caso R$ 100,00 por mês.  

Pagar os R$ 400,00 reais em uma única parcela seria operacionalmente mais fácil e 

financeiramente mais barato, porém perderíamos uma oportunidade de trabalhar 

com as características financeiras importantes: a administração das parcelas e a 

administração do cartão. 
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3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
 

Essa operação atende um segmento ainda inexplorado em sua essência pela Cia. 

Hoje a Itaú Seguros já trabalha com seguros populares, porém nas tradicionais 

operações não segmentamos o público específico de microfinanças. Ou seja, 

qualquer pessoa, independente de suas condições financeiras e de moradia, pode 

contratá-lo. Com isso, enfrentamos algumas dificuldades para falar sobre seguros de 

maneira objetiva e satisfatória para o público em questão. 

Barreiras culturais e financeiras são os grandes desafios para garantir o sucesso da 

operação, assim nos deparamos com algumas complexas questões: Como inserir a 

cultura de seguros nesse segmento? Quanto cobrar por uma proteção sem a 

percepção de valor da mesma? Qual a melhor maneira de chegar nessa população? 

E como devemos nos comunicar com ela? 

Esse questionamento foi fundamental para construirmos a operação como ela é 

hoje. O Itaú Microcrédito seguiu uma estratégia de proteger a carteira de clientes, 

beneficiando não só a operação, mas também as famílias e o tomador do crédito, 

garantindo a quitação da divida através do seguro. 

A implantação do seguro ocorreu em dezembro de 2011. Desde então, o Itaú 

Microcrédito garante o pagamento dos seguros para a Itaú Seguros mensalmente, 

utilizando parte do spread para a viabilização financeira da operação. Independente 

do valor do crédito, ramo de atuação do empreendedor e idade, esse seguro é 

disponibilizado ao empreendedor. 

Durante o projeto visitamos as comunidades, os clientes do Itaú Microcrédito, 

possíveis clientes e desenhamos todo o material de comunicação com o auxilio e 

entendimento dos entrevistados. Percebemos que seria necessário trabalhar com 

um material de comunicação fácil, objetivo e fácil de guardar. Com isso, criamos a 

cartilha “Itaú proteção Microcrédito”. Também preparamos os agentes para 

esclarecer as dúvidas quanto ao seguro de maneira ágil e descomplicada. Os 

treinamentos continuam sendo feito para garantir que a equipe esteja sempre 

preparada para atender os segurados e seus familiares em caso de dúvidas e 

sinistros.  

Além de uma profunda pesquisa quanto à percepção do seguro pelo público e 

inserção do time nas comunidades, desenhamos um produto e uma operação de 

maneira flexível para atender os nossos clientes de maneira eficiente e que 

atendesse suas expectativas. 

Desenhamos fluxos rápidos, eficientes e aderentes às necessidades do cliente. 

Como por exemplo, o fluxo de assinatura de contrato de crédito e do seguro. Esse 

momento é de responsabilidade do agente de microcrédito que além de 
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disponibilizar uma cartilha com a explicação clara e objetiva do seguro na assinatura 

do contrato, deixa o seu telefone de contato registrado no material. 

O fluxo de sinistro, também é um bom exemplo, esse é o mais inovador dentro das 

operações de seguros do ramo prestamista que trabalhamos hoje. Quando ocorre o 

sinistro, o agente de microcrédito que atende aquele empreendedor, vai até a 

residência ou negócio da família e utiliza o celular Blackberry (sua ferramenta de 

trabalho) para tirar as fotos dos documentos que comprovem o sinistro e dos demais 

documentos exigidos para a regulação do sinistro. Essa documentação e o aviso de 

sinistro, são enviados por email para a área responsável pela análise. Estamos 

trabalhando com um prazo de até 10 dias para conclusão do sinistro, desde que a 

documentação esteja completa. 

O próprio agente pode posicionar a família quanto ao status da regulação, ou o 

cliente pode ligar na central de atendimento que está devidamente preparada para 

atendê-lo e posicioná-lo.  

A assistência funeral é garantida pelos serviços da parceira USS que é ágil e 

descomplicada. O ticket alimentação é entregue na residência do beneficiário ou 

próprio cliente (caso de invalidez). Caso o endereço não seja válido, o agente 

entregará o cartão em mãos.  

PARCERIA ENTRE AS DUAS ÁREAS – SEGURADORA E ITAÚ MICROCRÉDITO 
 

Não podemos deixar de citar, a importante participação dos agentes de microcrédito, 

que foram e são muitas vezes os interlocutores dos clientes na operação de seguros  

e microsseguros. Todos os acertos e melhorias que fizemos no produto e no fluxo 

foram feitos considerando suas opiniões e feedbacks. 

É a primeira vez no mercado brasileiro, e provavelmente internacional, que um 

produto de microcrédito beneficia seu cliente com um seguro prestamista sem 

aumentar o valor do contrato. Além disso, trata-se do primeiro produto dessa 

categoria no Itaú Unibanco, abrindo a porta para uma nova geração de produtos que 

beneficiará a população de baixa renda, normalmente a mais vulnerável para 

qualquer tipo de acidente. 

Houve também uma inovação em termos de canal de distribuição e linguagem de 

comunicação, que foi totalmente adaptada para atender a uma população menos 

assistida e com menos acesso à educação financeira. 

Os clientes não precisam ir às agências para receberem esse benefício, devem 

apenas ser clientes do Itaú Microcrédito. Clausulas de aderência para o seguro já 

estão no contrato do produto microcrédito e são apresentadas para o cliente de 

maneira clara. 
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Foi também desenvolvida uma cartilha explicativa sobre o produto e seus benefícios, 

a linguagem é mais informal e de fácil compreensão, distribuídas pelos agentes de 

crédito junto com o boleto do microcrédito. 

 

SINERGIA 
 

Foi a primeira vez que as áreas do Microcrédito e da Seguradora tiveram a 

oportunidade de desenvolver um projeto de parceria, do começo ao fim, para melhor 

atender a população da classe D e E, enfatizando a atitude de trabalho em equipe. 

Dentro desse processo, foram realizados dois grupos focais com clientes e não 

clientes do banco para entender qual seria a receptividade do benefício dado pelo 

Microcrédito, além da possibilidade de desenvolver uma comunicação com 

linguagem adequada e adaptada à realidade daqueles clientes. 

Além disso, esse é o primeiro produto de seguros voltado para o público de 

microcrédito que se desenvolve no conglomerado, abrindo as portas para um novo 

mercado de uma população ainda desassistida e mais vulnerável.  

Todos os integrantes da equipe desse projeto, têm uma imensa satisfação em 

anunciar essa primeira conquista, dando início a uma série de possibilidades ainda 

inexploradas no mercado de Microfinaças. 
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4 RESULTADOS ESTIMADOS E OBTIDOS 
 

O seguro foi lançado em dezembro de 2011 e desde então vem acompanhando a 

operação de microcrédito. Estamos emitindo cerca de 600 contratos mês totalizando 

R$ 80 mil reais em prêmio ganho de seguro. 

Para 2013, acompanhando o orçamento do microcrédito, o orçamento do seguro 

esta em R$ 245.000,00. 

Desde o inicio da operação tivemos apenas dois sinistros onde quitamos o saldo 

devedor, prestamos o auxilio funeral e entregamos o ticket alimentação para os 

beneficiários. 

O crescimento dessa operação está inteiramente ligado ao crescimento da operação 

de microcrédito. Assim nossas expectativas estão totalmente ligadas aos projetos de 

expansão do Itaú microcrédito. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Internamente o projeto contribuiu principalmente para duas áreas do banco, a 

Seguradora que começou a atuar nesse novo segmento de negócio, e o 

Microcrédito, que terá sua carteira protegida por clientes que ao morrerem ou 

ficarem inválidos, deixam de quitar as suas dívidas.  

Além disso, o Microcrédito passou a ter um diferencial diante dos concorrentes ao 

oferecer esse seguro como um benefício do produto, e dessa maneira, consegue 

estreitar o relacionamento com o cliente ao mostrar sua preocupação com a 

proteção da sua família e do negócio. 

O Itaú Unibanco, a partir desse projeto, passou a atuar em um novo segmento de 

mercado ainda inexplorado e que visa proteger as pessoas mais vulneráveis da 

sociedade através de um produto que está sendo dado como um benefício do 

microcrédito. 

O marketing do banco também tem uma colaboração importante, à medida que 

começa a trabalhar com uma comunicação diferenciada, fácil e clara para o cliente. 

Para a população, o novo produto permitiu o acesso a produtos de seguros para 

clientes em sua maioria não bancarizado. O seguro permite a além da proteção, 

acesso ao cartão alimentação, que inclui em mais produto financeiro, o cartão, além 

de uma assistência funeral digna e com o auxilio de profissionais que são 

capacitados para assistir à família em um momento delicado. 
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