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1 Introdução

O mercado de microsseguros en-
contra-se em expansão no Brasil. 
Este produto possui um público-
-alvo específico que corresponde 
às classes de menor renda (C, D e 
E). No Brasil, segundo dados da 
Fundação Getúlio Vargas Social, 
estas classes representavam cerca 
de 85,6% da população em 2018. 
Segundo dados da Superintendên-
cia de Seguros Privados (SUSEP), 
o montante de prêmios ganhos no 
ramo de pessoas apresentou cres-
cimento de 15% entre os anos de 
2017 e 2018 e se manteve estável 
no ano de 2019, arrecadando o 
valor total de R$ 203 milhões.  

O microsseguro não é um ramo 
ou uma modalidade específica de 
seguro; tampouco está limitado a 
um tipo de provedor específico; 
contudo, tem um público-alvo espe-
cífico: a população de baixa renda. 
Por estarem direcionados a uma 
população menos favorecida eco-
nomicamente e, frequentemente, 
de baixo nível de escolaridade, os 
produtos devem ter preço aces-
sível e atender às necessidades 
peculiares dos segurados no que se 
refere às coberturas, ao formato e 

à simplicidade dos procedimentos, 
atentando principalmente para as 
questões que envolvem a devida 
proteção  aos direitos dos consu-
midores. (I Relatório Parcial, SUSEP, 
2008, p. 4). 

As operações de microsseguros, 
os corretores e os corresponden-
tes de microsseguros e de outras 
previdências foram definidas pela 
Resolução 244/2011 do Conse-
lho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) no ano de 2011 como

A proteção securitária destinada à 
população de baixa renda ou aos 
microempreendedores individu-
ais [...] fornecida por sociedades 
seguradoras e entidades abertas 
de previdência complementar 
autorizadas a operar no país, me-
diante pagamentos proporcionais 
aos riscos envolvidos. (RESOLUÇÃO 
CNSP, 2011, p.1)

Contudo, este produto encontrou 
no mercado brasileiro uma grande 
barreira: um canal de distribuição 
ineficiente. O objetivo deste tra-
balho é conhecer de que forma a 
transformação digital no mercado 
de seguros, principalmente com o 
surgimento das InsurTechs, pode 

favorecer a distribuição do micros-
seguro no país e, assim, facilitar o 
acesso das camadas C e D ao ramo 
securitário baseando-se em estu-
dos de mercados similares como o 
da Índia, o do Paquistão e o de pa-
íses africanos. Portanto, esta pes-
quisa se justifica através da análise 
do avanço da transformação digi-
tal no setor em contribuição para 
o seu público-alvo, garantindo o 
acesso dessas pessoas ao mercado 
securitário.

Um estudo realizado em 2019 pelo 
Instituto Locomotiva estimou que 
29% da população é desbancariza-
da, ou seja, a parcela da população 
que não movimenta a conta ban-
cária há mais de seis meses ou que 
optou por não ter uma conta ban-
cária. Esta porcentagem represen-
ta aproximadamente 60,75 milhões 
de brasileiros que movimentam 
por ano em torno de R$ 817 bilhões 
e são potenciais compradores de 
microsseguros, pois 87% perten-
cem às classes econômicas C, D e E.

Segundo Hargrave, o termo Insur-
Tech surgiu a partir da combinação 
das palavras Insurance e Techno-
logy (respectivamente, seguro e 
tecnologia, em inglês) em 2010, e 
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tem como objetivo trazer eficiên-
cia e eficácia para a indústria de 
seguros através de tecnologias ino-
vadoras e disruptivas. Além disso, 
estudos como Outreville (1990) e 
Ward e Zurbruegg (2000) sugerem 
que por intermédio de instituições 
financeiras, transferência de risco 
e oferta de empregos é possível 
gerar externalidades positivas.

Assim, em países de economias 
emergentes, cria-se uma confiança 
maior do consumidor em relação 
ao crescimento econômico do país, 
principalmente com a consolida-
ção das instituições financeiras. 
Portanto, é possível entender que o 
desenvolvimento tecnológico desse 
setor pode significar uma melhora 
no mercado de seguros como um 
todo.

Desta forma, considerando o que 
foi exposto, o presente trabalho 
tem como objetivos: conceituar o 
microsseguro e a transformação 
digital; descrever o mercado brasi-
leiro na atualidade; apresentar as 
diferentes formas que favorecem 
a venda do produto em economias 
similares e analisar o potencial do 
mercado brasileiro.

O foco do estudo será apenas o 
ramo de pessoas, pois um estudo 
da Fundação Bill e Melinda Gates 
aponta que estes produtos pos-
suem maior escalabilidade ao ana-
lisar mercados externos, que já 
ofertam produtos de maneira di-
gital dado que tecnologias disrup-
tivas focam na democratização, 

desmaterialização e desmonetiza-
ção, tornando o microsseguro mais 
acessível e barato.

Portanto, esta pesquisa reveste-se 
de relevância social e científica, 
pois através do estudo e análise 
apresenta o avanço da transforma-
ção digital em contribuição ao seu 
público-alvo, garantindo o acesso 
dessas pessoas menos favorecidas 
do ponto de vista econômico ao 
mercado securitário.

O artigo estrutura-se em seis se-
ções, sendo a primeira esta intro-
dução, na qual são apresentados 
brevemente os conceitos de mi-
crosseguro e transformação digi-
tal, além do problema de pesquisa, 
seus objetivos e sua justificativa. 
Na segunda seção, apresenta-se o 
referencial teórico. A metodologia 
utilizada para a realização deste 
trabalho será apresentada na ter-
ceira seção, e os dados resultantes, 
na quarta. Na quinta seção serão 
feitas as considerações finais.

2 Fundamentação Teórica e Lite-
ratura Empírica

2.1 O Microsseguro e o Merca-
do Brasileiro

Como apontado por Silva e Afonso 
(2013), umas das hipóteses, sob 
a ótica da oferta, para que o mer-
cado de microsseguro não seja 
explorado de maneira mais ampla 
reside no fato de que pode ser um 
investimento muito alto para as 

seguradoras um canal de distribui-
ção eficiente e de fácil utilização. 
Pela ótica do consumidor, uma das 
possíveis explicações seria que a 
demanda por microsseguros está 
intrinsecamente ligada ao compor-
tamento do consumidor perante o 
risco, ao tamanho desta perda de 
acordo com a riqueza inicial dele e 
à probabilidade de o sinistro efeti-
vamente ocorrer (BRAND, 2011).

Segundo dados da Serasa Expe-
rian, em um estudo realizado em 
2015, o qual visava analisar o perfil 
do contratante de seguros entre 
janeiro e março do mesmo ano e 
utilizando da segmentação Mosaic 
− plataforma criada pela empresa 
para classificar a população bra-
sileira através de aspectos finan-
ceiros, geográficos, demográficos 
e comportamentais, de consumo 
e estilo de vida − revelou que o 
grupo “Jovens Adultos da Periferia” 
(residentes das periferias brasilei-
ras com até 35 anos) representa 
16,8% dos interessados na contra-
tação de seguros.

Com base neste estudo, é possível 
perceber uma maior propensão de 
classes mais vulneráveis aderirem 
aos seguros como um todo devido 
ao fato de que este setor propor-
ciona serviços fundamentais ao 
funcionamento da economia, pois 
oferece cobertura de riscos à vida, 
ao patrimônio, reduzem incer-
tezas e, dessa forma, favorecem 
investimentos e inovação. (SILVA 
et al., 2015). No quadro 1, estão 
listadas as principais diferenças 
entre seguros tradicionais e mi-
crosseguros:
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2.2 A Transformação Digital  e 
o Mercado de Seguros

A transformação digital consis-
te em utilizar tecnologias para 
modificar ou criar processos de 
negócios, cultura e experiências 
existentes para atender às mudan-
ças nos requisitos de produtos e 
de mercados, suprindo também 
as demandas do consumidor. No 
ecossistema de seguros, pode-se 
apontar que a utilização de tecno-
logia trará vantagens em relação a 
coleta de dados, redução de custos, 
processos de pagamentos e oferta 
de coberturas personalizadas.

Em 2017, a SUSEP aprovou a adesão 
de microsseguros por meios remo-
tos através da Resolução nº 294 de 
2013, mostrando a tendência do 
mercado em aumentar o número 
de apólices individuais e tornando 
o meio digital um possível canal de 
distribuição, pois o acesso ao con-
sumidor final é facilitado, além de 
conseguir atingir áreas distantes 
do país devido à contratação re-
mota. Assim, temos as seguradoras 
digitais que ingressaram no mer-
cado brasileiro oferecendo seguros 
contratados com maior facilidade, 
preço mais acessível quando com-
parado com as seguradoras tra-
dicionais e personalizados para o 
cliente final. Considera-se

Art. 2º I – Meios Remotos: aqueles 
que permitam a troca de e/ou o 
acesso a informações e/ou todo 
tipo de transferência de dados por 
meio de redes de comunicação 
envolvendo o uso de tecnologias 
tais como rede mundial de compu-
tadores, telefonia, televisão a cabo 
ou digital, sistemas de comunicação 
por satélite, entre outras. (SUSEP, 
2013, p.1).

Segundo Belli (2018), o mercado 
brasileiro observou o surgimento 
de novos canais de intermediação 
e distribuição de seguros, podendo 
ser resumidos em oito canais des-
tacados no Quadro 2, a seguir:

Quadro 1 – Comparação entre Seguros Tradicionais e Microsseguros 

Seguro Tradicional Microsseguro

Clientes Cultura de seguro já existe                        
Ambiente de baixo risco

Cultura de seguro fraca                                        
Alta exposição ao risco e vulnerabilidade

Distribuição
Venda por intermediários licenciados

Venda por intermediários não tradicionais
Venda direta por Seguradoras

Apólices
Documentos complexos Linguagem simples

Muitas exclusões Poucas exclusões

Tarifação
Cálculo de risco individual Cálculo em grupo

Boa base de dados estatísticos Poucos dados históricos

Reclamações
Processo complicado Processo simples e rápido

Verificação extensiva de documentação Controle eficiente de fraude

                             Fonte: Costa, Bento e Santos (2017).
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Neste contexto, surgem as Insurtechs, um subconjunto 
de Fintech que faz uso de tecnologia inovadora como 
aplicativos, processos digitais ou modelos de negócio. 
O uso destas tecnologias permite a oferta de prêmios 
mais baratos e produtos mais específicos e mais 
bem direcionados para o público. Apesar de parecer 
com um novo competidor frente ao antigo modelo 
de negócio das seguradoras tradicionais, um estudo 
realizado pela McKinsey aponta que este novo modelo 
está ajudando a prover melhores serviços dentro das 
empresas consolidadas no mercado, sendo apenas 9% 
que miram “derrubar” com o antigo sistema, além de 
projetar que o mercado de microsseguros é um dos 
que mais tem a ganhar.

Além disso, um estudo realizado em 2015 pela Funda-
ção Bill e Melinda Gates – cujo objetivo era entender 
se os microsseguros que utilizam tecnologia em suas 
operações de vendas são relevantes para o crescimen-
to do mercado – apresenta modelos de negócios bem-

-sucedidos na Índia, Zimbábue, Gana e África do Sul 
que serão apresentados na seção 4 deste artigo.

3 Procedimentos Metodológicos

3.1 Revisão Bibliográfica

3.1.1. Produções Acadêmicas no Brasil

A fim de verificar como é tratada a temática de mi-
crosseguros e transformação digital, foi realizada a 
busca de produções acadêmicas sobre este tema. Em 
um primeiro momento, realizou-se o levantamento na 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD)1 uti-
lizando descritores específicos para localizar estudos 
com tema semelhante ao presente artigo. Essa busca 
resultou em produções sobre o assunto, como explici-
tado na Tabela 1.

Quadro 2 – Canais de Distribuição no Mercado Segurador Brasileiro

Canais Descrição

Pequenos e médios corretores 
independentes

Pequenas empresas, com menos de 10 funcionários, são a base da distribuição de seguros no mercado 
brasileiro.

Grandes corretoras nacionais e 
internacionais

Grandes corretores, sobretudo multinacionais, geralmente com foco em grandes riscos, grupos de afinidade 
e seguros faturados.

Assessorias de seguros ou 
plataformas

Empresas que servem de intermediação entre um grupo de corretores, geralmente de pequeno e médio 
porte, e as seguradoras.

Agentes/Venda direta Vendedor representante do segurador, equiparável legalmente ao corretor de seguros.

Rede bancária parceira Grandes bancos do país que possuem seguradoras e utilizam suas agências como canal de vendas de 
seguros.

Rede bancária própria Bancos que não possuem seguradoras e abrem as suas agências como canal de vendas de seguros.

Internet Sites de venda de seguros.

Call Center e SMS Vendas diretas por telefone.

Varejo e Lojas Lojas que abrem os seus espaços para venda de seguros.

Fonte: adaptado de Belli (2018).
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Para a realização desta busca, 
foram utilizados três filtros com o 
intuito de delimitar os resultados 
para trabalhos que fossem de in-
teresse para esta pesquisa. Assim, 
foram selecionadas apenas as pro-
duções feitas no Brasil, entre os 
anos de 2014 e 2020, além dos des-
critores estarem contidos apenas 
no assunto das produções. Apesar 
da diversidade de descritores, o 
número de produções científicas 
sobre o tema ainda é muito escas-
so, ref letindo a importância e a 
relativa originalidade do presente 
trabalho. 

Segundo Ferreira (2018), existe 
uma pressão no mercado securi-
tário para que a transformação 
digital ocorra, pois pode significar 
redução de custos, rentabilização 
de ativos e provável acirramento 
da concorrência para as empresas. 
Também é apontado que o mercado 
ainda é muito burocrático, indi-
cando a necessidade da inovação 
tecnológica no setor.

Leite (2017) não possui um foco 
em seguros, porém, investiga o 
ciclo de vida dos negócios e tem 
como resultado um método de aná-
lise que identifica em que estágio 
de transformação as empresas se 
encontram, além de recomendar 
melhorias na gestão das organiza-
ções.

Madrid (2014) aponta que o in-
teresse por microsseguros é ex-
plicado em parte pelas inovações 
desenvolvidas no mercado deste 
produto. Dessa forma, procurou 
investigar quais inovações auxi-
liaram de fato no aumento da de-
manda através de um estudo de 
caso sobre a MicroEnsure Filipinas. 
Além disso, os resultados encontra-
dos apontam que vários aspectos 
da empresa precisam ser inovados 
para que haja um aumento eficaz 
da demanda do produto.

  Manna (2016) investiga o mer-
cado de seguros de automóveis e 
como os segurados se comportam 
em relação à compra deste produto 

por meio de canais eletrônicos. O 
estudo mostra que a renda é um 
fator muito influente, pois consu-
midores com maior renda tendem 
a ter maior probabilidade de adqui-
rir o seguro via canais digitais.

Assim, os quatro trabalhos encon-
trados na busca indicam a neces-
sidade de adaptação do mercado 
securitário para a nova era tecno-
lógica tanto sob o ponto de vista da 
oferta quanto da demanda, pois o 
uso de tecnologias pode significar 
um aumento nas vendas de segu-
ros. 

3 . 1 . 2 .  P r o d u ç õ e s  A c a d ê m i c a s 
no Mercado Externo

Após a constatação da escassez de 
produções científicas relacionadas 
ao mercado de microsseguro e 
suas inovações no Brasil, foi reali-
zada uma busca sobre o tema em 
países cuja economia também é 
emergente. Os países que possuem 
esta classificação, embora sejam 

Tabela 1 – Número de Produções Pesquisadas, Por Descritor

Descritor Total

Transformação Digital e Seguros 2

Transformação Digital e Microsseguros 0

Microsseguros 1

Seguros Digitais 1

Microsseguros Digitais 0

Insurtech 0

Total de produções 4

                                                  Fonte: Elaborada pela coautora.
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industrializados, apresentam alto grau de depen-
dência tecnológica e econômica em relação a países 
desenvolvidos.

Assim, foi realizada uma nova pesquisa sobre o as-
sunto visando estudos internacionais. Para a realiza-
ção do presente trabalho, será utilizado o estudo “A 
digitalização do microsseguro consegue fazer toda a 
diferença? Avaliando o potencial de crescimento do 
microsseguro digital”2 para analisar modelos de ne-
gócios bem-sucedidos que são apresentados no estudo 
e traçar paralelos com os canais de distribuições já 
existentes no país.

Os modelos internacionais selecionados foram apenas 
aqueles aplicados aos produtos de seguro de vida. Tais 
modelos comparados com produtos semelhantes em 
operação no mercado brasileiro geraram pistas para 
se entender se os canais de venda utilizados hoje no 
Brasil podem ser adaptados para modelos internacio-
nais de maior sucesso, que conseguiram massificar os 
seus produtos.

3.2 Análise do mercado brasileiro de microsse-
guros

Segundo a SUSEP, o prêmio consiste no valor que o 
segurado paga à seguradora pelo seguro para transferir 
a ela o risco previsto nas Condições Contratuais. O 
valor do prêmio direto, utilizado neste trabalho, con-
siste no valor total pago pelo produto, devendo incluir 
a probabilidade da severidade do sinistro, a margem de 
oscilação de risco, os encargos, IOF e as despesas ad-
ministrativas, comerciais e operacionais, além do lucro, 
sintetizado na equação abaixo:

Para mensurar o mercado atual foram utilizados os 
dados das Estatísticas de Mercados da SUSEP (SES 
– SUSEP) com o montante de prêmios diretos arreca-

dados pelas cinco maiores seguradoras que operam 
microsseguro no ramo de pessoas, identificado como 
1601, pois representam cerca de 81% do mercado. 
Além disso, foi realizado um recorte de data para os 
cinco últimos anos (janeiro de 2015 a dezembro de 
2019) e não foram consideradas as seguradoras que 
não emitiram nenhum prêmio nos últimos 12 meses.

3.3 Análise do público-alvo

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), a população brasileira é dividida em cinco 
classes sociais conforme a renda familiar bruta, men-
surada em salários mínimos, cujo valor mensal, em 
2018 (ano da pesquisa), era R$ 954,00. Portanto, para 
estimação dos potenciais compradores a renda fami-
liar bruta foi atualizada para as classes C e D. A classi-
ficação conforme o IBGE está explicitada na Tabela 2. 

Tabela 2 – Classificação Econômica da População - IBGE

Classe Renda Familiar (em salários mínimos)

A Acima de 20 salários mínimos

B De 10 a 20 salários mínimos

C De 4 a 10 salários mínimos

D De 2 a 4 salários mínimos

E Até 2 salários mínimos

Fonte: IBGE.

Para mensurar a quantidade de brasileiros alocados 
nas classes econômicas de interesse para o microsse-
guro e realizar uma breve análise das características 
dos indivíduos pertencentes às classes de interesse (C, 
D e E), foram utilizados os dados da Pesquisa de Orça-
mentos Familiares (POF) de 2018. 

A variável de interesse é a RENDA_TOTAL referente ao 
público-alvo do microsseguro definido pela SUSEP. As 
características escolhidas para compor o mapeamento 
visam entender a quantidade de potenciais compra-
dores do produto fazendo recortes de regiões, idade, 
acesso bancário e alfabetização, utilizando a pessoa 
de referência das unidades de consumo assim definida 
pelo IBGE:
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Foi considerada aquela responsável por uma das seguin-
tes despesas: aluguel, prestação do imóvel ou outras 
despesas de habitação (condomínio, imposto predial, 
serviço, taxa, etc.) No caso em que nenhum morador 
satisfez a pelo menos uma das condições acima, a pessoa 
de referência foi aquela assim considerada pelos mora-
dores da unidade de consumo. Se mais de uma pessoa 
foi identificada pelos moradores, estabeleceu-se a idade 
mais alta como critério de escolha. (IBGE, 2019, p.15).

O Instituto define domicílio como a unidade amostral 
de pesquisa, consistindo também em importante uni-

dade de investigação e análise para a caracterização 
de moradia das famílias. Além disso, também define 
unidade de consumo como

A unidade de consumo compreende um único morador 
ou conjunto de moradores que compartilham da mesma 
fonte de alimentação, isto é, utilizam um mesmo estoque 
de alimentos e/ou realizam um conjunto de despesas 
alimentares comuns. (IGBE, 2019, p.14).

As variáveis utilizadas para o mapeamento das carac-
terísticas estão resumidas no Quadro 3 a seguir.

Quadro 3 – Descrição das Variáveis Selecionadas da POF

Código da Variável Descrição Categorias

UF Divisão Regional do Brasil

AC PB
AL PE
AM PI
AP PR
BA RJ
CE RN
DF RO
ES RR
GO RS
MA SC
MG SE
MS SP
MT TO
PA  

TIPO_SITUACAO_REG Situação do Domicílio Urbano Rural
V0403 Idade em anos 0 a 111
V0404 Sexo Homem Mulher

V0405 Cor ou Raça
Branca Parda
Preta Indígena

Amarela Sem declaração

V0407 Houve rendimento ou executou um trabalho (remunerado ou não) nos 
últimos 12 meses?

Não aplicável
Não

Sim
V0410 Quantas contas-correntes tem? Não aplicável 0 a 6
V0414 Sabe ler e escrever? Sim Não

RENDA_TOTAL
Valor do rendimento bruto total mensal da Unidade de Consumo, 

obtido através do somatório de todos os rendimentos dos moradores 
da UC. 

Valores monetários

Fonte: Adaptado de POF (2018).
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4 Resultados e Discussões

4.1 Estatísticas de Mercado – SES SUSEP

Como definido anteriormente, este trabalho analisou 
apenas as cinco maiores seguradoras, em relação ao 

montante de prêmio, pois representam 81% do total 

de vendas do produto de Vida. A tabela a seguir reúne 

todas as empresas presentes nos dados da SUSEP e 

os valores totais de prêmios diretos arrecadados, em 

milhões de R$, entre 2015 e 2019.

Tabela 3 – Prêmios Diretos (MM R$)

2015 2016 2017 2018 2019
Mapfre Seguros Gerais S.A. - 96 115 115 34
Caixa Seguradora S.A. 30 20 22 29 28
Chubb Seguros Brasil S.A. - 7 39 21 25
Bradesco Vida e Previdência S.A. 0 2 11 14 14
Tokio Marine Seguradora S.A. 4 6 6 9 12
Demais Seguradoras 40 38 18 39 50
Total 74 169 210 226 164

Fonte: elaborada pela coautora, conforme dados da SUSEP no SES (2015/2019).

 A evolução dos montantes de prêmio de cada empresa está explicitada no gráfico a seguir.

Gráfico 1 – Evolução dos Prêmios Diretos (MM R$)

                                           Fonte: elaborado pela coautora (2020), conforme dados da SUSEP no SES (2015/2019).

A partir da Tabela 3 e do Gráfico 1, podemos inferir 
que a Mapfre teve uma evolução expressiva em relação 
ao montante de prêmios entre os anos de 2016 e 2018; 

porém, em 2019, houve uma queda abrupta neste 
valor, representando uma retração de aproximada-
mente 27,5% do mercado.
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Para entender melhor a concentra-
ção do mercado, a Tabela 4 foi ela-
borada para indicar o market share 
das cinco maiores seguradoras, 
além de explicitar a participação 
das demais seguradoras que estão 
no banco de dados da SUSEP.

Assim, é possível verif icar que 
em 2019 houve uma desconcen-
tração do mercado no ramo de 
Pessoas do grupo Microssegu-

ros, indicando que nos próximos 
anos surgirão novas protagonis-
tas no mercado.

4.2 Pesquisa de Orçamento Fa-
miliar (POF) - IBGE

Com duração de 12 meses, a pesqui-
sa foi aplicada por todo o território 
nacional e compreendeu em torno 
de 58 mil domicílios. Segundo os 
primeiros resultados do IBGE, o 

rendimento total médio foi de R$ 
5.088,70 indicando que a maioria da 
população brasileira está alocada 
na classe C. Através dos dados obti-
dos pela POF, foi possível observar 
que sem nenhum recorte, cerca de 
90% dos domicílios encontram-se 
nas classes econômicas de interesse 
para o mercado de microsseguro. 
Os resultados encontrados estão 
sintetizados na Tabela 5.

Tabela 4 – Participação de Mercado (%)

2015 2016 2017 2018 2019
Mapfre Seguros Gerais S.A. 0% 57% 54% 51% 21%
Caixa Seguradora S.A. 41% 12% 10% 13% 17%
Chubb Seguros Brasil S.A. 0% 4% 19% 9% 15%
Bradesco Vida e Previdência S.A. 0% 1% 5% 6% 9%
Tokio Marine Seguradora S.A. 5% 3% 3% 4% 7%
Demais Seguradoras 54% 22% 9% 17% 31%

Fonte: elaborada pela coautora, conforme dados da SUSEP no SES (2015/2019).

Tabela 5 – Distribuição dos Domicílios

Classe Econômica Faixa Salarial Quantidade de Domicílios % Correspondente

A Acima de R$ 19.080,00 1.495 2,58%

B De R$ 9.540,00 a R$ 19.080,00 3.959 6,82%

C De R$ 3.816,00 a R$ 9.540,00 16.008 27,58%

D De R$ 1.908,00 a R$ 3.816,00 19.993 34,45%

E Até R$ 1.908,00 16.584 28,57%

Fonte: elaborada pela coautora, conforme dados da POF (2018).

Após realizar um recor te de 
renda, encontrou-se o perfil pre-
dominante da pessoa de referên-
cia da unidade de consumo (UC) 
nas classes econômicas de inte-
resse para este estudo (C, D e 

E) compostas por 52.585 domi-
cílios distintos. Dessa maneira, 
ao analisarmos os Estados bra-
sileiros e a situação de domicílio 
temos que o indivíduo represen-
tativo é um homem residente 

do Estado de Minas Gerais, em 
situação urbana e autodeclarado 
pardo. Os percentuais encontra-
dos estão explicitados na tabela 
a seguir.
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 Tabela 6 – Distribuição da Pessoa de Referência da UC por Unidade Federativa e Situação Domiciliar

Fonte: elaborada pela coautora, conforme dados da POF (2018).
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A análise sob a perspectiva de faixa etária, alfabetiza-
ção e realização de algum tipo de trabalho nos últimos 
12 meses revela que 82% dos indivíduos declararam 
saber ler e escrever, além de possuírem algum rendi-
mento no período. Destaque-se também o fato de que 

nas faixas etárias de 31 a 40 anos e de 41 a 50 anos, os 

homens possuem quase o mesmo percentual da decla-

ração acima: 11,38% e 11,20%, respectivamente. Os 

dados estão sintetizados na Tabela 7.

Tabela 7 – Distribuição da Pessoa de Referência da UC por Faixa Etária, Alfabetização e Rendimento

Faixa Etária Sabe Ler? Trabalho Remunerado nos últimos 
12 meses Homem Mulher Total Geral

Até 20 anos

Não Sim 0,01% 0,00% 0,01%

Sim
Não 0,01% 0,09% 0,10%

Não Aplicável 0,00% 0,00% 0,01%
Sim 0,30% 0,24% 0,54%

21 aos 30 anos

Não
Não 0,00% 0,01% 0,01%

Não Aplicável 0,01% 0,00% 0,01%
Sim 0,11% 0,03% 0,13%

Sim
Não 0,06% 0,48% 0,54%

Não Aplicável 0,16% 0,01% 0,16%
Sim 5,63% 3,33% 8,96%

31 aos 40 anos

Não
Não 0,01% 0,02% 0,03%

Não Aplicável 0,01% 0,00% 0,01%
Sim 0,41% 0,26% 0,67%

Sim
Não 0,11% 0,66% 0,77%

Não Aplicável 0,32% 0,03% 0,35%
Sim 11,38% 6,86% 18,24%

41 aos 50 anos

Não
Não 0,05% 0,05% 0,10%

Não Aplicável 0,03% 0,01% 0,04%
Sim 1,16% 0,54% 1,70%

Sim
Não 0,13% 0,64% 0,76%

Não Aplicável 0,29% 0,08% 0,37%
Sim 11,20% 7,49% 18,70%

51 aos 60 anos

Não
Não 0,04% 0,10% 0,14%

Não Aplicável 0,03% 0,02% 0,05%
Sim 1,54% 1,01% 2,54%

Sim
Não 0,16% 0,66% 0,82%

Não Aplicável 0,22% 0,05% 0,27%
Sim 9,45% 6,69% 16,15%

61 aos 70 anos

Não
Não 0,04% 0,06% 0,10%

Não Aplicável 0,04% 0,02% 0,06%
Sim 1,81% 1,50% 3,31%

Sim
Não 0,13% 0,27% 0,41%

Não Aplicável 0,14% 0,04% 0,18%
Sim 6,53% 4,89% 11,43%

Acima de 70 anos

Não
Não 0,02% 0,03% 0,06%

Não Aplicável 0,02% 0,02% 0,03%
Sim 2,00% 2,12% 4,13%

Sim
Não 0,04% 0,06% 0,10%

Não Aplicável 0,03% 0,03% 0,06%
Sim 4,02% 3,94% 7,96%

Total Geral 57,67% 42,33% 100,00%

Fonte: elaborada pela coautora, conforme dados da POF (2018).
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Por último, foi analisado o acesso dos indivíduos ao 
sistema bancário, pois na pesquisa a pessoa deveria 
declarar se possui conta em banco e qual a quantidade 
de contas ativas. Assim, observou-se que 50,73% das 
pessoas de referência declararam não possuir conta-

corrente, enquanto 45,25% declarou possuir apenas 
uma conta-corrente, indicando que o acesso ao sistema 
bancário ainda é muito incipiente dentro do público-
alvo de microsseguro. Os resultados encontrados estão 
na Tabela 8.

Tabela 8 – Acesso da Pessoa de Referência da UC ao Sistema Bancário

Conta-Corrente Quantidade CC Homem Mulher Total Geral

Não Aplicável - 2,39% 1,10% 3,50%

Sim

0 27,70% 23,03% 50,73%

1 25,33% 16,92% 42,25%

2 1,93% 1,11% 3,04%

3 0,29% 0,15% 0,43%

4 0,03% 0,01% 0,04%

5 0,01% 0,00% 0,01%

6 0,00% 0,00% 0,00%

Total Geral 57,67% 42,33% 100,00%

                                               Fonte: elaborada pela coautora (2020), conforme dados da POF (2018).

4.3 Canais de Distribuição

Analisando os produtos ofertados pelas cinco maiores 
seguradoras do mercado é possível entender que a 
venda de microsseguro no Brasil está atrelada prin-
cipalmente aos canais de varejo/lojas e rede bancária 
própria ou parceira. 

Na maioria dos casos também é possível entender 
que a venda do produto está atrelada a outro tipo de 

seguro, como por exemplo, o microsseguro de pessoas 
cujo canal da venda é a varejista Besni e ofertado pela 
Tokio Marine Seguradora S/A. Neste caso, temos as 
coberturas de morte acidental e invalidez permanente 
– ramo 1601: microsseguro de pessoas – e as cobertu-
ras de perda e roubo do cartão magnético, compra ou 
saque sob coação e bolsa protegida – ramo 171: riscos 
diversos, incluídas na mesma apólice e atreladas ao 
cartão da loja. Os canais de venda mapeados estão 
sintetizados no Quadro 4.

 Quadro 4 – Canais de Distribuição Utilizados pelas Cinco Maiores Seguradoras  
Que Operam Microsseguro no Brasil

Canais de Distribuição

Seguradora Rede Bancária Loja/Varejo Outros

Mapfre Seguros Gerais S.A. - Casas Bahia -

Caixa Seguradora S.A. Própria - Casa Lotérica

Chubb Seguros Brasil S.A. - Eletozema e Montreal Magazine -

Bradesco Vida e Previdência S.A. Própria C&A -

Tokio Marine Seguradora S.A. - Besni -

Fonte: elaborada pela coautora.
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A partir das cinco seguradoras 
investigadas (Bradesco, Caixa, 
Chubb, Mapfre e Tokio Marine) é 
possível entender que a utilização 
de parcerias com grandes lojas 
e varejistas é importante para o 
mercado atual. A pesquisa realiza-
da apontou que quatro das cinco 
maiores seguradoras ofertam mi-
crosseguro utilizando alguma par-
ceria com esse canal, sendo apenas 
a seguradora da Caixa que utiliza 

sua própria rede bancária, além de 
canais alternativos como as Casas 
Lotéricas.

A análise dos microsseguros de 
vida ofertados de maneira digital 
em países economicamente simi-
lares ao Brasil mostra que o prin-
cipal canal de distribuição são as 
operadoras telefônicas, pois essa 
parceria significa um grande alcan-
ce populacional.

No Brasil, o canal ainda não é ex-
plorado, além de o produto não ser 
ofertado de maneira digital. Pela 
Tabela 9 é possível perceber que o 
canal possui alta escalabilidade de-
vido à grande base de clientes das 
operadoras telefônicas, as quais 
utilizam modelos de venda adap-
tados para este canal descritos no 
Quadro 5.

Tabela 9 – Microsseguros Digitais Ofertados em Outros Países

Seguradora Provedor País Alcance

Ecolife Trustco Mobile Zimbábue 20% da população adulta em 7 meses

Microensure Telenor Talkshawk Paquistão 400.000 pessoas em 2 meses

BIMA Tigo Gana 1.000.000 de pessoas em 3 anos

Microensure Airtel Zâmbia 2.000.000 de pessoas no seu lançamento

BIMA Robi Bangladesh 4.000.000 dos clientes da operadora

Fonte: adaptado de Leach, Tappendorf e Ncube (2015).

Quadro 5 – Modelos de Vendas dos Microsseguros Digitais

Modelo Descrição

Freemium Clientes que estão cadastrados no programa de fidelidade da operadora estão aptos a contratar o microsseguro sob a 
condição de um pagamento de prêmio

Loyalty

Clientes que estão cadastrados no programa de fidelidade da operadora possuem o microsseguro sem nenhum custo 
direto para o cliente. As coberturas possuem "níveis" ligados ao comportamento de utilização dos serviços da operadora 

como aumento do uso de internet do celular, transações financeiras feitas com mobile money ou dinheiro armazenado em 
carteiras digitais.

Fonte: elaboração da coautora, conforme dados de Leach, Tappendorf e Ncube (2015).

Ao realizar o paralelo com outros países é possível 

entender que a transformação digital beneficiará o 

mercado de microsseguros, principalmente ao faci-

litar a massificação do produto no país, atingindo o 

público-alvo até mesmo nas regiões mais distantes 

dos grandes centros econômicos do Brasil.

O advento das Insurtechs trará as tecnologias neces-
sárias para implementar modelos de vendas como os 
observados em outros países. Segundo um estudo da 
McKinsey & Company realizado em 2017, a utilização 
de tecnologias disruptivas pode transformar quatro 
frentes das operações de seguro: estrutura de custo, 
oferta e demanda, novas proposições de valores e 
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mercados e novas plataforma de 
grande escala.

As frentes de oferta e demanda e 
novas plataformas são de maior 
interesse para este estudo, pois 
a utilização de tecnologia torna 
possível a criação de apólices com 
coberturas personalizadas e au-
menta o armazenamento de dados, 
a capacidade analítica e o alcance 
dos produtos nas empresas.    

O estudo também indica dez prin-
cípios para que a transformação 
digital seja possível no setor. O 
guia está dividido em três etapas: 
i) definição do valor; ii) focada em 
lançamento e aceleração de novas 
equipes e iii) focada em escalabili-
dade. Nessa última etapa, o décimo 
passo representa a adoção de um 
novo modelo de operação.

5 Considerações Finais

Tendo em vista o objetivo do tra-
balho que consiste em verificar de 
que forma a transformação digital 
contribui na melhoria da distribui-
ção de microsseguro de pessoas 
no Brasil é possível afirmar que a 
utilização de tecnologia pode me-
lhorar a escalabilidade do produto, 
ao facilitar o acesso do público-alvo 
ao mercado securitário, principal-
mente ao conseguir atingir pessoas 
que estão mais distantes dos gran-
des centros urbanos.

Como reflexão para os resultados 
obtidos deve-se indicar que o estu-

do é feito apenas sob a perspectiva 
da oferta, mostrando possíveis me-
lhorias nos canais de distribuição 
para atingir as classes C, D e E de 
maneira mais eficiente e massifica-
da. Tal fato não leva em considera-
ção se o produto possui demanda 
suficiente, apesar do potencial de 
mercado, abrindo a possibilidade 
da realização de novos estudos que 
busquem entender a real demanda 
deste público.

Outro ponto que pode ser conside-
rado para estudo futuro seriam os 
impactos no mercado dado o atual 
cenário trazido pela pandemia de 
Covid-19. Já existem indícios de que 
a transformação digital no setor 
ocorreu de forma acelerada, visto 
que as seguradoras precisaram se 
adaptar diante da quarentena e, 
além disso, verificaram aumento 
de vendas pelos canais digitais.

Por fim, um terceiro tema de estu-
do pode ter como linha a mudança 
geracional do país e como isso 
afetará o mercado securitário, 
além das adaptações necessárias 
para atender um novo público que 
busca seguros menos burocráticos 
e contratados de maneira mais tec-
nológica. Também deve-se levar em 
consideração o advento de tecnolo-
gias como o 5G e a revolução que 
trará para o mercado.
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