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O Brasil vive atualmente um mo-
mento de grande – talvez a maior 
– transformação do ecossistema 

da indústria bancária. Alguns dos fatores 
que levam a essa conclusão são a pres-
são sobre juros e spreads bancários e para 
eliminar tarifas, a constante evolução das 
fintechs, dos recursos e dos bancos digi-
tais, além de clientes ávidos por inovação, 
informação e comodidade. Como no Brasil 
42% do prêmio de seguros está concentra-
do em seguradoras ligadas a bancos e bal-
cões bancários, este novo cenário desafia 
as instituições financeiras a repensarem 
também as formas de distribuir, nos anos 
à frente, produtos de seguridade pelo mo-
delo chamado de “bancassurance”.  

Três principais tendências contemporâ-
neas devem alterar, de forma gradual e sig-
nificativa, o modelo de negócios da oferta 
de seguros pelos bancos. A primeira é o 
enfraquecimento da relação de reciproci-
dade, na qual os gerentes abordam clien-
tes com base apenas no relacionamento 
que têm, em prol da consulta a produtos 
e do atendimento feitos por acesso rápido 
e digital. A segunda é o empoderamento 
dos clientes de optarem pela portabilidade 

em busca de melhores taxas e serviços. A 
terceira é a transformação dos canais ban-
cários: em breve, não haverá espaço para 
as instituições distribuírem produtos sem 
contexto e de forma offline.

Isso não significa, no entanto, o fim 
expresso de canais presenciais de distri-
buição de seguros, mas a necessidade 
de adaptações e inovações para que se 
equilibrem e integrem aos digitais. Uma 
pesquisa feita com 118 bancos de todo o 
mundo pela consultoria Finalta, do grupo 
McKinsey, mostra que, hoje, as vendas 
“físicas” ainda têm grande representação 
nas agências e nos balcões. Segundo o le-
vantamento, os canais digitais de “bancas-
surance” respondem por 19% das vendas 
de seguros conhecidos como não-vida e 
2% dos de vida, o que indica o potencial 
de distribuição por este mercado ainda  
a ser explorado. 

Um primeiro passo para os bancos repen-
sarem as estratégias de “bancassurance” 
é compreender e se adaptar aos novos 
perfis de clientes. Eles desejam seguros 
customizados às suas necessidades, 
portabilidade e taxas mais competiti-
vas, oferta e atendimento omnichannel 

(multiplataforma), redução de custo por 
fidelidade, acesso aos dados e excelência 
em serviços pós-venda. 

“Os bancos que atuam no Brasil preci-
sam se preparar para a entrada em opera-
ção do open banking, que deve revolucio-
nar o mercado bancário”, sinaliza Robertha 
Mota, diretora comercial da Rede Wiz. 
Em maio, o Banco Central regulamen-
tou o uso desse tipo de plataforma, que 
compartilha, com consentimento prévio, 
informações de clientes entre instituições 
financeiras. “Além do desenvolvimen -
to de super APIs (sigla em inglês para 
Interface de Programação de Aplicações) 
que conectem as pessoas a soluções 
integradas do banco, é preciso fortale-
cer, agora, a estratégia de fidelização 
e atração por meio de um atendimen-
to omnichannel e especializado, as-
sociado a um por tfólio de produtos 
aderente às necessidades dos clientes”, 
completa a executiva.

Ao analisar esses novos perfis de clien-
tes e suas demandas, pode-se observar 

Desaf ios do bancassurance  
e a revolução do segmento bancário
Com tradicional atuação nos balcões de bancos, o segmento de seguros começa a se reinventar 
para oferecer a clientes opções mais personalizadas e relacionamento por canais diversos 
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que as instituições que comercializam se-
guros precisam ter operações simultâneas 
de alta complexidade, o que leva a crer que, 
além dos bancos, poucas no Brasil poderão 
oferecer tudo isso. A chave principal para 
a evolução do modelo atual a um mais ali-
nhado às expectativas dos clientes está na 
transformação dos seus canais de seguri-
dade, levando em consideração seis aspec-
tos principais: adequação aos clientes; con-
textualização das ofertas; criação de uma 
plataforma integrável; preparação da força 
de vendas; busca de parcerias; e estratégias 
para garantir a qualidade do pós-venda. 

Primeiramente, a adequação inclui o 
entendimento, por parte dos bancos, de 
que eles são os maiores detentores de 
informações sobre seus clientes. Com 
isso, podem usá-las em prol das neces-
sidades deles, respeitando, obviamen-
te, as diretrizes que norteiam a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), entre as 
quais está a autorização prévia para uso  
das informações. 

Além de mapear o perfil por meio dos 
dados, os bancos precisam enxergar o 
momento dos seus clientes, desenhan-
do serviços que façam sentido 
para eles. Isso não signifi-

ca que a abordagem de venda de seguros 
no momento do crédito não será mais 
estratégica, afinal, a ocasião do finan-
ciamento é a melhor oportunidade de 
oferecer um Seguro de Auto ou Residen-
cial. Mas ela precisa ser acompanhada 
de contexto, com base em inteligên- 
cia e dados. 

“Algumas instituições financeiras já vêm 
trabalhando para expandir o seu escopo 
de atuação nos diferentes segmentos e 
carteiras de clientes por meio de multica-
nais. Focam na qualidade do atendimento 
presencial e especializado e exploram a 
capilaridade da rede, ampliando o escopo 
de correspondentes e lotéricos para aten-
dimento de todo o portfólio de produtos”, 
explica Robertha. A conjunção dessas 
duas frentes possibilita diversifi-
car as oportunidades. Via-
gens precisam ser as-
seguradas, filhos 
demandam 

proteção e há momentos-chaves para se 
investir em previdência, para citar alguns 
exemplos. Os bancos possuem informa-
ções e condições de abordar, de forma 
inteligente, esses momentos oportunos. 

Outro aspecto central neste momento 
de iminente transformação dos canais 
de seguridade passa pela tecnologia. Os 
clientes querem ter acesso a todas as 
suas operações em tempo real, por meio 
do seu internet banking, além de poder 
solucionar questões, como contratar as-
sistências e registrar um sinistro. Por isso, 
não há mais espaço para interações frá-
geis e com grande delay. Na chamada era 
da integração aberta, os bancos precisam 
fomentar estruturas para conectar interfa-

ces que permitam contato expresso com 
o mercado segurador. Não raramente 

tratado como parte de um portfólio 
secundário na estratégia de ins-

tituições financeiras, o seguro 
tem ganhado cada vez mais 

relevância, especialmente 
pelo seu poder de fideliza-

ção, o que o coloca no 
centro do esforço em 

construir experiên-
cias únicas para o 

cliente bancário. 42%
do prêmio de seguros está 
concentrado em seguradoras ligadas 
a bancos e balcões bancários



Robertha Mota, diretora comercial da Rede Wiz

ço prestado e o atendimento mantenham o 
DNA da instituição financeira e o respeito 
aos clientes. Ao pensar estratégias de re-
lacionamento, lembra Robertha, é preciso 
também incluir canais voltados à parcela 
da população que não utiliza os serviços 
bancários e àqueles clientes com perfil 
analógico, para os quais o atendimento 
presencial ainda é essencial.

Todas essas recomendações soam como 
tendências de um futuro ainda distante, mas 
elas estão acontecendo. Algumas empresas 
já enxergam a necessidade de mudar a estra-
tégia de seguros, estão se reposicionando e 
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Parcerias com outras empresas do se-
tor, no modelo de esforços combinados 
para otimização de resultados, são, neste 
cenário, também fundamentais para dis-
ponibilizar aos clientes a maior diversida-
de de produtos, de modo que possam con-
sultar, em um mesmo lugar, as melhores 
soluções e quem as fornece. Além disso, 
pessoas mais bem informadas demandam 
mais conhecimento e melhor abordagem 
do atendimento. Por isso, outra aposta dos 
bancos deve ser na oferta de estruturas e 
plataformas sofisticadas de capacitação 
dos seus funcionários acerca da carteira 
de produtos de seguro.

O grande desafio ao oferecer uma plata-
forma multiprodutos é garantir que o servi-

devem se tornar referências nesse novo mo-
delo de negócios. A Caixa é uma delas. A ins-
tituição financeira desenvolveu um programa 
de reconhecimento de vendas qualificadas e 
iniciou a implantação de um modelo de atu-
ação no varejo centrado no relacionamento 
com os clientes, com aposta especialmente 
na preparação de seus colaboradores e na 
customização da oferta de produtos de acor-
do com cada perfil e o contexto. 

Com uma rede especializada na comercia-
lização e no engajamento dos produtos de 
seguridade, o banco vem apostando em ofe-
recer novos seguros para ambientes digitais. 
Como parte da estratégia, está também mo-
dernizando a infraestrutura de tecnologia dos 
canais de vendas para ganhar maior agilidade, 

reduzir procedimentos burocráticos e ampliar  
a conversão de oportunidades comerci- 
ais em negócios. 

Parceira da Caixa há mais de 40 anos, 
a Wiz é responsável pela comercialização 
dos produtos de seguridade do banco, da 
venda direta ao engajamento dos times 
das agências, e opera em cooperação 
para identificar novas oportunidades. 
“Além de trabalhar na rentabilização da 
carteira de clientes, o assistente de ven-
das Wiz atua, no cotidiano da agência, 
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Além do desenvolvimento 
de APIs que conectem as 
pessoas a soluções inte-
gradas do banco, é preci-
so fortalecer a estratégia 
de fidelização e atração 
por meio de um atendi-
mento omnichannel e es-
pecializado, associado a 
um portfólio de produtos 
aderente às necessidades 
dos clientes

O futuro é agora



em sinergia com o funcionário da Cai-
xa, com base em um método ‘bancas-
seguros’ para direcionamento da oferta 
de acordo com cada perfil de cliente”,  
lembra Robertha Mota. 

A diretora comercial reitera que a cons-
tante reinvenção desta parceria é resul-
tado do extenso conhecimento que a 
Wiz tem do ambiente Caixa e dos inves-
timentos que faz em pessoas, processos, 
governança e tecnologia. E, além desses 
modelos de negócios que estão em de-
senvolvimento, é possível vislumbrar ou-
tras inovações neste mercado. “A Caixa é 
e vem se fortalecendo como o banco de 
todos os brasileiros. Os índices de entrada 
dos produtos de seguridade na sua base 
de clientes revelam, contudo, que há um 
grande potencial a ser explorado, por meio 
do fortalecimento do método “bancasse-
guros” aliado à qualidade de um atendi-
mento especializado e omnichannel”, diz.

Outro player que desponta na reinvenção 
da venda de seguros é o Banco Inter, tam-
bém parceiro da Wiz na distribuição de se-
guros, entre outros produtos, desde 2019. 
Paulo Padilha, diretor executivo da Inter 
Seguros – o braço de seguridade da insti-
tuição –, lembra que os efeitos dos muitos 
anos em que o mercado de seguros traba-
lhou com uma visão massificada e pouco 
foco na real necessidade do cliente ainda 
perduram. “Mas nós conseguimos ofere-
cer o produto que realmente faz sentido 
ao momento de vida dele, às condições  
relacionadas aos perfis de renda, familiar, 
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patrimonial, de idade”, explica. 
Para fazer uma oferta mais assertiva, 

Paulo conta que a Inter Seguros traba-
lha com inteligência e agilidade. Por 
meio de uma plataforma integrada de 
alta complexidade tecnológica, entende 
as necessidades de seguridade e dire-
ciona ofertas customizadas. No futuro 
próximo em que a integração entre ca-
nais será essencial para a competitivi-
dade no segmento, o Banco Inter, que 
é totalmente digital , almeja ser uma  
referência nacional. 

A alta complexidade dessa transfor-

mação pela qual passa o mercado de 
seguros mostra que os bancos têm o po-
tencial de continuarem a ser o principal 
canal de vendas desses produtos. Mas, 
para isso, precisam – mais que adaptar 
– reinventar o modelo de negócio, aten-
tos à diversidade dos perfis de clientes 
e à oferta mais adequada e oportuna a 
cada um. Isso requer atendimentos de 
presença física complementados com a 
atuação remota por meio da venda mul-
ticanal, uma força de vendas bem prepa-
rada e boas parcerias para dar robustez  
ao portfólio de seguros.

O QUE OS CLIENTES DESEJAM

SEGUROS 
CUSTOMIZADOS 

ÀS SUAS 
NECESSIDADES

PORTABILIDADE 
E TAXAS MAIS 

COMPETITIVAS

ACESSO  
AOS DADOS

OFERTA E 
ATENDIMENTO 
MULTICANAIS

EXCELÊNCIA  
NO PÓS-VENDA

REDUÇÃO DOS 
CUSTOS POR 
FIDELIDADE

Potencial de mercado

21%
Canais digitais  
de bancassurance 
respondem por

das vendas de seguros




