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INTRODUÇÃO

Ganho para a sociedade.
De acordo com o Regulamento, o case Expresso Premiável aqui 
apresentado se caracteriza pelo aspecto inovador e por ter “pro-
vocado alguma mudança de atitude ou ganho para a sociedade...
no sentido de valorizar a inclusão social e a diversidade, a pro-
moção dos direitos humanos” e tem o mérito de ter estimulado 
“gerar uma mudança comportamental” e “impactar a sociedade 
como um todo”. 

Posicionamento do Grupo Bradesco Seguros no 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

VGBL

Vida

Capitalização

Saúde

Contribuição de Previdência

Auto/RE e demais Ramos

Grupo Bradesco Seguros

25,60%

23,85%

22,50%

15,92%

13,73%

13,12%
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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.

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. O Expresso Premiável é um pro-
jeto diferenciado e estratégico para o Grupo Segurador, devido à 
capilaridade dos correspondentes e a possibilidade de explorar 
o grande fluxo de pessoas existente nos correspondentes ban-
cários. São correspondentes bancários, empresas nas áreas: 
supermercados e mercearias; farmácias e drogarias; comércio 
varejista em geral; lojas de departamentos; lojas de materiais de 
construções e outros segmentos.
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ga do certificado de seguro e o número da sorte. E é ainda o cor-
respondente bancário responsável pela arrecadação do prêmio. 
Eles agregam conveniência e facilidade de acesso a produtos 
securitários ao grande público. Trata-se atualmente, sem dúvida, 
de um dos mais importantes canais de acesso das classes C e D 
aos produtos de seguros.

05

Os correspondentes bancários somam mais de 40 mil pontos 
de atendimento em todos os municípios do País. Funcionando 
como canais de distribuição, oferecem excepcional capilaridade 
e escala que permite viabilizar a distribuição de seguros de baixo 
custo. Os correspondentes bancários oferecem seguros através 
dos POS (point of sale) e, no momento da venda, fazem a entre-
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OBJETIVO

Por meio de análises que realiza constantemente, diagnosticando 
a evolução do mercado, a Empresa percebeu que estava dian-
te de uma excelente oportunidade à espera de ser aproveitada. 
Considerando o fato de já contar com a sólida estruturação de 
um canal de negócios dentro da Organização, um mapeamento 
detalhado dentro das áreas da Empresa identificou um nicho ain-
da não explorado especificamente pela Bradesco Seguros.

A questão fundamental é que, com a constante expansão dos 
correspondentes bancários Bradesco em todo o território brasilei-
ro, identificou-se uma evolução da oportunidade de negócios que 
se oferecia no mercado, qual seja, a oferta de seguros nos termi-
nais a preços acessíveis. Reconhecendo esse cenário favorável, 
o Grupo Bradesco Seguros acreditou e investiu no extraordinário 
potencial neste projeto inovador, popularizando e facilitando a 
aquisição de seguros. Na visão e perspectiva da Empresa, havia 
condições de viabilizar a comercialização de um novo produto, 
que foi chamado de Expresso Premiável. O objetivo comercial 
seria o de disponibilizar o seguro através dos correspondentes 
bancários em todo o País. Com esse objetivo se definiu a aber-
tura de um novo espaço comercial ainda inexplorado, investindo-
se numa faixa de mercado recém aberta e bastante promissora 
– a de seguros de baixo custo. Ao mesmo e num espectro mais 
amplo, o objetivo visava atender também a uma demanda de 

um mercado que vem crescendo e aumentando seu poder de 
compra, estimulado especialmente pelas classes C e D. Para ser 
coerente com as possibilidades comerciais e atender às expec-
tativas do público, o produto seria colocado à venda pelo sistema 
de planos anuais, distribuído em 4 faixas de aquisição:

Além do baixo custo, o objetivo era de que a sua forma de aqui-
sição fosse extremamente simples, sem complicações. Assim, o 
novo produto foi ofertado ao público como um Seguro de Aciden-
tes Pessoais, tendo como atrativos especiais, Sorteio e Assistên-
cia Funeral de baixo custo e de método de aquisição simplificado.
É importante ressaltar, além do aspecto de pioneirismo inovador 
em seguros popular, o fato de que o Expresso Premiável inovou 
também ao dar a oportunidade aos correspondentes bancários 
de oferecer a seus clientes um seguro de baixo custo, de forma 
prática e ágil via POS, ferramenta que, até então, nunca havia 
sido utilizada para oferta de seguros. 

Planos Valores_R$

1 9,90
2 12,00
3 17,90
4 22,90
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DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Uma vez definidos os estudos preliminares e confirmada a possí-
vel viabilidade comercial do produto através dos canais de distri-
buição (correspondentes bancários) de que a Empresa dispunha, 
foi estabelecido um Plano de Trabalho, obedecendo o cronograma:

Períodos Ações

Fevereiro - 2009
Início das discussões técnicas com o segmento – Definição das

características do Bradesco Expresso Premiado.

Julho - 2009
Junho - 2010

Alinhamento com todas as áreas envolvidas: no Grupo Segurador e no Bradesco Expresso, sobre a 
forma de operacionalização do produto.

Junho - 2010
Junho - 2011

Elaboração da especificação técnica para venda do produto nos correspondentes bancários.

Julho - 2011
Setembro - 2011

Desenvolvimento do sistema para venda do seguro no POS dos correspondentes bancários.

Outubro - 2011 
Novembro - 2011

Homologação e testes da ferramenta de venda.

Novembro - 2011 Início das vendas.
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Definição do mercado.
Por se tratar de um produto inovador a ser oferecido ao merca-
do, uma das cautelas adotadas na fase de lançamento do proje-
to-piloto foi a de se definir um mercado-teste para avaliação da 
receptividade do público e detectar eventuais inadequações e/ou 
possíveis ajustes necessários nos procedimentos ou, até mes-
mo, na apresentação do produto. Nessa fase nada de crítico foi 
constatado, transcorrendo a operação conforme o planejado.

Na preparação desse processo, os multiplicadores (represen-
tantes do Banco Bradesco) atuaram junto aos correspondentes 
bancários, capacitando-os para a nova atividade e criando a 
cultura de oferta de seguros nos estabelecimentos. Ao mesmo 
tempo, foram realizadas visitas técnicas e programados treina-
mentos periódicos, objetivando acelerar o processo de habilita-
ção dos multiplicadores como corretores. Foram priorizados os 
maiores multiplicadores do Expresso Premiável para que o pro-
jeto ganhasse em agilidade na implantação do produto. Nesse 
particular, a solução foi buscar e qualificar multiplicadores que já 
são corretores de seguros, como forma de oferecer qualidade e 
capacitação profissional.

Para a fase de treinamento foi desenvolvida uma cartilha auto-
explicativa para os correspondentes, para dar mais consistência 

e segurança ao aprendizado. Além disso, houve ainda treinamento 
nos próprios POS para os funcionários, para garantir maior desen-
voltura e segurança nas vendas. Na mesma ocasião, foram estabe-
lecidos os padrões de remuneração atraentes para incentivar os cor-
respondentes. Na fase experimental de lançamento o projeto-piloto 
se manteve dentro da perspectiva prevista, não apresentando sua 
comercialização nenhuma anomalia ou risco de qualquer natureza.

Correspondente bancário.
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Material de comunicação de apoio às vendas.
Para o lançamento do novo produto a estratégia comercial de-
finida foi ofertá-lo como um Seguro de Acidentes Pessoais com 
Sorteio e Assistência Funeral, de baixo custo e de aquisição ins-
tantânea, extremamente simples e descomplicada. Para dar im-
pacto a esa estratégia, o tema escolhido como conceito de comu-
nicação para a divulgação promocional do novo produto foi: 

A comunicação se restringiu a material de ponto de venda, como 
forma de valorizar os POS e atrair atenção para o público no pró-
prio local da aquisição. Foram criadas as seguintes peças:

adesivo para identificação dos locais de oferta do novo produto;
camisetas coloridas para identificação promocional dos ven-
dedores/corretores nos POS;
folhetos take one explicativos e promocionais, para o público;
resumo das condições gerais;
para treinamento e informação dos vendedores/corretores 
foi criado um folheto, tipo revista, de 12 páginas, utilizando a 
técnica de história em quadrinhos, para dar apoio e fornecer 
esclarecimentos a todas as possíveis eventuais dúvidas que po-
deriam surgir no relacionamento com o público, tanto na venda 
como no pós-venda.

•
•

•
•
•

“É você seguro. É você feliz!
Não perca tempo e escolha já o seu plano.”

Marca de impacto.
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Folheto promocional_frente. Folheto promocional_verso.
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Revista para treinamento e informação dos vendedores/corretores.
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Equipe uniformizada vende mais.
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Estrutura do produto Expresso Premiável.
Apresentamos a seguir uma visão linear da estrutura de operação 
que envolve a comercialização do Expresso Premiável, conside-
rando desde o momento de motivar o cliente potencial até a oferta 
de um Seguro de Acidentes Pessoais que garante uma indeniza-
ção em caso de morte acidental. O ponto de partida do processo 

de oferta de seguros é o estabelecimento credenciado (correspon-
dentes bancários). Passa em seguida pelo cadastramento e au-
tenticação digital da cobrança, num procedimento rápido, simplifi-
cado e seguro. Estão inseridas no processo as chamadas “vans”, 
que são as empresas que fazem a estrutura de comunicação entre 
o POS e os sistemas da Processadora Bradesco Seguros.

VANS

• Atendimento
• Sinistros
• Cancelamento

CLIENT E
ESTABELECIM ENT O

CREDENCIADO

Autentic aç ão D ig ital
de Cobranç a

Central de Seg uros

Seg urado

Processadora Bradesco Seguros
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Ao completar a aquisição do seguro, é realizada a AUTENTICA-
ÇÃO DIGITAL DE COBRANÇA que é o processo de certificação 
do pagamento efetuado, semelhante ao que ocorre em paga-
mentos processados via internet. No ato o comprador recebe um 

número que garante receber, por sorteio, sem custo, assistência 
funeral. Portanto, considerando que o produto é composto por 
acidentes pessoais, sorteio e assistência funeral, cada uma des-
sas empresas tem os seguintes papéis:

14

BRADESCO VIDA E PREVIDêNCIA_cobertura dos acidentes pessoais, administração do faturamento 
e pagamento de remuneração;

BRADESCO CAPItALIzAÇÃO_administração do sorteio;

EUROP ASSIStANCE_administração da assistência funeral, caso o cliente venha a falecer.
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Fluxo demonstrativo da aquisição
do Expresso Premiável.
Na tela do monitor do POS são exibidas as fases do procedimen-
to que leva à aquisição do seguro Expresso Premiável (vide pá-
gina 16). As próprias telas são autoexplicativas. Após selecionar 
o tipo de seguro, o plano e o valor, basta o cliente informar: 

CPF; 
CEP; 
Telefone; 
Data de Nascimento; 
Sexo.

 
E, em seguida, confirmar os dados que a transação está apro-

•
•
•
•
•

vada. Havendo alguma irregularidade, a transação é negada. 
Quando o cliente adquire o produto, ele recebe um certificado do 
seguro. Neste documento, constará, além de todas as coberturas 
contratadas do produto, um número da sorte que ele irá utilizar 
para conferir se foi sorteado mensalmente, através da loteria federal. 

Acompanhamento da operação.
A operação comercial passou a ter o acompanhamento diário do 
multiplicador para detectar as necessidades, expectativas e per-
formance do produto frente as oportunidades ou dificuldades de 
cada correspondente. Esse diagnóstico é repassado, em forma 
de relatório, ao Grupo Bradesco Seguros, para as providências 
ou tomada de decisão, quando for o caso.

15
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RESULTADOS ESTIMADOS E
RESULTADOS OBTIDOS 

Foi estabelecido um objetivo de vendas de 1 seguro/dia por 
correspondente. Atualmente, há 106 correspondentes bancá-
rios, que realizam uma média de vendas de 1,2 seguros/dia.

A partir de março, os índices de vendas de seguro/dia se 
fortaleceram, fazendo as vendas crescerem continuamente, 
chegando a venda consolidada de 7.461 seguros em agosto 
último, que representa um aumento médio de 66% por mês:

 Período_2012 Evolução de Vendas_ %

Março 175,6

Abril 49,7

Maio 26,2

Junho 34,9

Julho 24,3

Agosto 80,7
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O gráfico, na sequência, mostra a evolução do produto que se 
consolidou neste ano:

18

Os resultados de vendas são acompanhados e medidos pelos 
controles operacionais e financeiros internos, num processo de 
acompanhamento diário. Esse controle é utilizado inclusive como 
medição para analisar o desempenho de vendas e recomendar 
eventuais atividades promocionais.
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CONCLUSÃO 

Para resumir a trajetória do projeto, devemos considerar como 
pontos principais:

o piloto do projeto foi dedicado à definição da infraestrutura;
percebeu-se já de início a possibilidade de expansão expres-
siva de vendas devido a quantidade de correspondentes e 
novos produtos no canal;
já existe ferramenta de celular em teste na região do Rio de 
Janeiro, que irá trazer ainda mais dinamismo para a captura 
de vendas.

Entre os principais aspectos positivos que o Expresso Premiável 
proporciona, podemos relacionar:

a ideia contribui para levar a população ao acesso a um pro-
duto completo que reúne todos os benefícios e vantagens  do 
seguro + assistência + sorteio de dinheiro;
permite criar uma oportunidade para tornar mais rentável e 
atraente a atividade do correspondente bancário;
cria a oportunidade de estar presente nos mais de 40 mil corres-
pondentes bancários, número que tende a crescer cada vez mais; 

•
•

•

•

•

•

gera resultados comerciais positivos para o Grupo Bradesco 
Seguros.

Igualmente merece ser destacado, como grande mérito desse 
produto, a oportunidade que levou à sua criação. Como esse 
case enfatiza, o Grupo Bradesco Seguros percebeu uma rara 
oportunidade de negócios que se oferecia, resultante especial-
mente das facilidades que a nova tecnologia digital proporciona 
à atividade comercial. E principalmente, deve ser ressaltada a 
abertura que hoje o segmento de seguros propicia à criação de 
produtos inovadores, mais acessíveis, mais econômicos e, por-
tanto, muito atraentes. 

A criação do Expresso Premiável significa também o surgi-
mento de uma nova oportunidade capaz de gerar mais uma fon-
te de receita para a Empresa e que também resulta no aumento 
da participação ativa do correspondente bancário no processo. 
O que este início de operação comercial demonstrou, é que os 
correspondentes bancários estão evoluindo na prática comercial 
de ofertar seguros, prática que, de certa forma, é consequência 
do acompanhamento constante das operações, realização de vi-
sitas técnicas, revisão e reciclagem nos treinamentos. 

•
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