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Summary
This article presents the structure, composition and the representativity of the insurance market in the
Brazilian economy. It synthesizes the profile of human resources, the desires of the professionals involved,
the importance of training and of the relationship between insurance companies, insurance brokers and
governing bodies to face the challenges imposed by globalization. These challenges are the result of
structural, economic and cultural problems and asymmetric information, which are so important to the
Brazilian insurance market. Publications on the management of knowledge, people, organizations,
marketing and economy were analyzed with the aim of elucidating actions to improve human resources
within the insurance market, the viability of focusing on the insurance broker as the link between insurance
companies and the insured and the advantages of identifying, specializing and working in potential niches
that lead to the minimization of problems with adverse adhesions and moral danger, thereby making
designs of tailor-made products possible that will be sold by the agents who indicate the selected niches.
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Resumen
El artículo presenta la estructura, la composición y la representatividad del mercado asegurador a la
economía brasileña. Sintetiza el perfil del recurso humano, los anhelos de la categoría, la importancia de
la capacitación y de la relación entre las aseguradoras, corredores de seguros y órganos reguladores
para afrontar los retos impuestos por la globalización, por los problemas estructurales, económicos,
culturales y por la información asimétrica tan contundente al mercado asegurador brasileño. Literatura
sobre gestión del conocimiento, de personas, de organizaciones, mercadeo y economía fue organizada
y analizada con el intuito de elucidar: acciones que perfeccionan el recurso humano del mercado
asegurador, la viabilidad del enfoque del corredor de seguros como eslabón entre los asegurados y las
aseguradoras; y la ventaja en la identificación, especialización y actuación en nichos potenciales que
conduzcan a la minimización de problemas con adhesiones adversas y del peligro moral, viabilizando
diseño de productos a medida a ser comercializados por los agentes indicadores de los nichos
seleccionados.
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1. Introdução

O processo de globalização está impondo uma revolução de práticas,
procedimentos e relacionamento que geram um ciclo de constante
elevação dos padrões de demanda.
A indústria mundial de seguros responde à altura, com lançamento de
produtos que prevêem novos riscos que possam abalar o equilíbrio
financeiro de estruturas econômicas, disponibilizam opções de coberturas
que viabilizam a continuidade das atividades dos segurados abatidos
por eventos previstos nas apólices, lançam planos de previdência
complementar aberta que amenizam a dependência do Estado. Enfim,
estão precavendo e protegendo a sociedade de possíveis eventualidades
e gerando reservas que oxigenam as economias.
O Brasil faz parte desse contexto, porém, com alguns problemas
estruturais, econômicos e culturais a enfrentar, tais como:









má distribuição de renda;
alta carga tributária;
burocracia;
fraudes, internas e externas, contra o sistema;
falta de cultura sobre seguros;
cruzamento de informações ineficiente;
canais de distribuições mal preparados e estruturados; e
ausência de estratégia voltada à capacitação dos securitários

O volume de prêmio arrecadado, no Brasil, corresponde a 3,38% do
PIB, que é pequeno comparado a países desenvolvidos, cujas
arrecadações são superiores a 6,5%; indicando que o mercado segurador
brasileiro tem muito a crescer e também indica a má distribuição de renda.
O consumo brasileiro de seguros, per capita, é de aproximadamente
US$ 80.00, muito distante do consumo em países desenvolvidos como
os Estados Unidos, de aproximadamente US$ 3,500.00. Mas o mercado
internacional está otimista com o potencial do mercado segurador
brasileiro: em 1996, o capital estrangeiro detinha 6,33% de participação;
em 2003, 33,22% e continuam investindo.
O mercado segurador brasileiro está composto:





por aproximadamente 115 seguradoras das mais diversas
nacionalidades, culturas e modelos de gestão;
por mais de 60 mil corretores de seguros, distribuídos por todo o
território nacional e infiltrados em todas as classes sociais;
uma resseguradora; e
órgãos reguladores.

Veracidade e boa-fé estruturam um contrato de seguros. Essa
intangibilidade do produto seguro, somada à assimetria de informações,
aos problemas estruturais, econômicos e culturais já mencionados e
demais falhas de mercado são os motivos da elaboração deste artigo,
que sintetiza algumas características do mercado segurador brasileiro e
elucida a necessidade de implantar ações pertinentes ao relacionamento
entre seguradoras, corretores de seguros e órgãos reguladores para a
criação de ambientes propícios ao aprimoramento e capacitação dos
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agentes securitários para enfrentarem os desafios impostos pelos
problemas mencionados.
O artigo pretende, ainda, incentivar o mercado segurador a investir no
aperfeiçoamento das relações e na implantação da gestão do
conhecimento, necessária para disseminar novos conhecimentos e
organizar os já existentes, para serem compartilhados e utilizados de
forma adequada e, principalmente, para minimizar a seleção adversa, o
perigo moral e as falhas de mercado no combate à fraude. O estudo
pretende alertar quanto ao comprometimento que deverá existir, com
aprimoramento cultural, técnico, interpessoal e no domínio das melhores
práticas de gestão e tecnologias disponíveis, determinantes para
identificar e conquistar nichos de atuação, que propiciam uma composição
de carteira saudável e rentável, tão almejadas pelo mercado, atento à
ética e à importância social e econômica deste segmento.

2. Objetivo

O objetivo deste trabalho é sintetizar o perfil do mercado segurador
brasileiro e analisar ações pertinentes ao relacionamento entre
seguradoras, corretores de seguros e órgãos reguladores, para que
surjam ambientes propícios ao compartilhamento de informações e ao
aprimoramento dos modelos de gestões atuais. A pesquisa aponta
também para a necessidde de seleção e capacitação dos agentes
securitários para enfrentarem os desafios impostos pela globalização,
pelos problemas estruturais, econômicos, culturais e demais falhas de
mercado, que dificultam a expansão e o equilíbrio do mercado segurador
brasileiro.

3. Metodologia

O procedimento utilizado para elaboração deste artigo foi o dedutivo, no
qual literatura pertinente à gestão de pessoas, gestão de qualidade,
gestão organizacional, de marketing e economia foi compilada,
organizada e analisada para indicar ações que propiciem inserções de
ambientes propícios à proliferação e disseminação de novos
conhecimentos, à organização dos existentes para utilização abrangente
e de forma adequada ao compartilhamento de informações, inclusive na
prevenção e combate à fraude.
O foco da análise está no aprimoramento e na capacitação do recurso
humano do mercado segurador e no relacionamento entre as seguradoras
e os corretores de seguros, posicionando estes como o elo, os
responsáveis por preencher a lacuna existente entre as seguradoras e
os segurados, para adequar o equilíbrio do mercado segurador,
centralizado em algumas seguradoras.
O artigo foi estruturado em quatro tópicos. O primeiro apresenta a
estrutura do sistema nacional de seguros e previdência e a
representatividade deste segmento na economia. O segundo sintetiza
as principais características e anseios dos corretores de seguros. O
terceiro sintetiza o recurso humano do mercado segurador brasileiro e,
finalmente, o quarto tópico explora os referenciais teóricos através de
analises e indicações de ações direcionadas à capacitação, ao
relacionamento e à estruturação necessária ao equilíbrio e à boa
performance do mercado segurador brasileiro.
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4. Estrutura,
participação
e atuação do
mercado segurador
brasileiro

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e o IRB-Brasil
Resseguros (IRB Re), estão vinculados ao Conselho Nacional de
Seguros Privados e ao Ministério da Fazenda, órgãos governamentais
que ditam a regra ao mercado segurador. As empresas privadas são as
seguradoras, representadas pela entidade de sua classe, a Federação
Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização
(FENASEG) e os corretores de seguros, representados pela sua entidade
de classe, a Federação Nacional dos Corretores de Seguros (FENACOR).
Esse conjunto compõe o mercado segurador brasileiro, como pode ser
verificado na Figura 1.

Figura 1  Organograma do Sistema Nacional de Seguros e Previdência

MINISTÉRIO DA FAZENDA
CNSP

SUSEP

Corretores de Seguros

IRB-BRASIL Re

Empresas de Seguros, Previdência
Complementar Aberta e Capitalização

A quantidade de seguradoras está diminuindo em razão das aquisições,
fusões e incorporações que estão ocorrendo no mercado segurador.
A poupança e as reservas acumuladas entre 2002 e 2003 aumentaram
em 36,36%, o patrimônio líquido, em 40%, e os investimentos, em
34,50%, como podemos verificar na Tabela 1.
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Tabela 1  Quantidade de companhias, poupança e reservas e PL (Brasil 2002/03)
R$ Milhões
Quantidade de Companhias que operam em:
2003

2002

118
70
15

133
70
18

2003

2002

Reservas para Preservação da Riqueza Segurada/Acumulada
Acumulação das Reservas dos Planos Previdenciários
Poupança dos Títulos de Capitalização

23.184,3
34.865,5
8.223,1

14.443,3
28.754,3
7.203,0

TOTAL DOS RECURSOS ACUMULADOS

66.072,8

48.400,6

Patrimônio Líquido das Empresas

28.383,8

20.273,0

Total dos Investimentos no Mercado

92.436,7

60.673,6

Seguros
Previdência Complementar Aberta (Seguradoras e EAPCs)
Capitalização
Poupança e Reservas Acumuladas

Fonte: FENASEG  Balanço Social FENASEG 2003, p. 14.

A desigualdade social e a respectiva má distribuição de renda no Brasil
fazem com que o seguro seja um produto de elite, dois dos motivos da
baixa participação do mercado segurador em relação ao PIB: apenas
3,38%, conforme o Gráfico 1, e o consumo per capita de US$ 82.00,
contra US$ 216.00 do Chile, US$ 85.00 da Argentina, como pode ser
verificado na Tabela 2.
É lamentável a má distribuição de renda, mas isso não pode servir como
álibi para a inércia do crescimento apenas residual que está ocorrendo
com o mercado segurador brasileiro. É necessário buscar alternativas
para atender à população menos favorecida, e não ficar na cômoda
espera de que a economia brasileira cresça. A especialização em nichos
pode contribuir para a diminuição dssas deficiências do mercado
segurador brasileiro, bem como alavancar todo o segmento.
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Gráfico 1  Participação do
mercado segurador em
relação ao PIB brasileiro
(1997/2003)

3,38%

2,87%

2,86%

1997

1998

2,90%

1999

3,14%

3,16%

2001

2002

2,98%

2000

2003

Fonte: FENASEG  Informe FENASEG 2004, p. 10.

Tabela 2  Consumo per capita no Brasil e alguns outros países Latinos  2002 e 2003

Fonte: FENASEG  Informe FENASEG 2004, p. 48.

O efeito da abertura do mercado brasileiro, impulsionado pela
globalização, que pode ser visualizado no Gráfico 2, forçou ajustes
rápidos e criou uma dinâmica benéfica ao mercado segurador brasileiro
na disponibilização de novos produtos, com coberturas mais abrangentes
e complementares ao risco, antes inexistentes ou muito limitadas. Tais
transformações estão forçando a privatização do IRB, que gerará uma
nova fase, benéfica, para o mercado segurador brasileiro.
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Gráfico 2  O capital
estrangeiro no mercado
brasileiro (1997-2003)

Mercado de Seguros
Participação do Capital Estrangeiro no
Prêmio Total do Mercado de Seguros
17,94%

25,05%

29,54%

31,11%

33,96%

35,06%

33,22%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1997

Fonte: FENASEG  Informe FENASEG 2004, p. 34.

Comparando a receita de prêmio de seguros do Brasil (Tabelas 3 e 4)
com o restante do mundo, pode-se observar que é irrisória. O mercado
segurador brasileiro tem um longo e árduo caminho a percorrer para
chegar a patamares de receita, em prêmio de seguros compatíveis com
o tamanho da economia brasileira, bastando observar essa relação com
outros países de vigor econômico até bem inferior ao nosso.

Tabela 3  Receita de prêmio de seguros, Brasil, por ramo (1997/2003)

Fonte: FENASEG  Informe FENASEG 2004, p. 7.
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Tabela 4  Ranking mundial da produção de seguros em 2003

Fonte: FENASEG  Informe FENASEG 2004, p. 47.

5. O corretor
de seguros

Perfil dos corretores de seguros do mercado segurador brasileiro:




são mais de 60 mil corretores de seguros, como pode ser constatado
no Gráfico 3. Estão distribuídos por todo território nacional, infiltrados
em todas as classes sociais;
são os únicos canais de venda autorizados a comercializar seguros; e
são os representantes dos segurados junto às seguradoras.

Principais reclamações dos corretores de seguros com relação às
seguradoras:





dificuldade de cadastramento junto às seguradoras;
concorrência desleal;
avaliação do potencial, sinistralidade e composição de carteira (mix)
do corretor para análise de condições comerciais; e
custo dos serviços.

Problemas reais que os corretores de seguros estão enfrentando:
 a tendência de concentração em empresas de corretagem, visando,
principalmente à redução de custos (ganhos de escala);
 a presença de grandes e poderosas corretoras multinacionais;
 redução na quantidade de corretores de seguros no mercado;
 comissões de corretagem cada vez menores e redução dos prêmios,
seja por queda na taxação dos riscos ou pela concorrência predatória.
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Gráfico 3  Quantidade de corretores de seguros ativos, Brasil, 2002

Fonte: FENASEG  Balanço social FENASEG 2003, p. 30.

6. O RH do
mercado segurador

O baixo nível do grau de escolaridade da classe securitária, como poderá
ser constatado no Gráfico 4, indica a iminente e imediata necessidade
de investimentos nos recursos humanos do mercado segurador. As
empresas não podem furtar-se de disponibilizarem ambientes adequados
que busquem incentivar a educação continuada para formar uma classe
com maior poder de discernimento, tão fundamental para iniciar uma
mudança de postura, buscando corrigir falhas de mercado através da
conscientização dos securitários, da população e do aprimoramento
técnico e interpessoal adequado às demandas de um mercado
globalizado e exigente.
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Gráfico 4  Securitários: quantidade, escolaridade e faixa etária, 2003

Fonte: FENASEG  Balanço Social FENASEG 2003, p. 29.

7. Referencial
teórico
7.1. A elevação dos
padrões de demanda
e a criação de expectativa

Em função da má distribuição de renda no Brasil, os produtos
disponibilizados pelas seguradoras são direcionados a atender as
classes sociais mais elevadas e exigentes quanto à qualidade e à
abrangência de coberturas, inclusive em termos das coberturas adicionais
e assistenciais. As exigências desses consumidores criam elasticidade
e, a partir de certo nível, o acessório torna-se mais relevante que o
principal na preferência do consumidor (ALBRECHT; ZEMKE, 2002). Há
algum tempo, esta é a regra e não a exceção para a maioria dos produtos
e serviços, pois há excesso de oferta de produtos e serviços e escassez
de consumidores, o que os torna cada vez mais exigentes e, conforme o
mesmo autor, à medida que aumenta a demanda da massa por um
produto ou serviço, a capacidade de fornecê-lo com eficácia, eficiência
e confiança passa a ser uma exigência e um ônus. (ALBRECHT; ZEMKE,
2002, p. 38).
O objetivo central do marketing é o gerenciamento da demanda  as
habilidades necessárias para controlar o nível, a oportunidade e a
composição da demanda (KOTLER, 1999, p. 12).
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Atualmente, as coberturas básicas de uma apólice não são mais os
fatores que levam os segurados a optarem por um determinado produto,
pois os prêmios estão muito próximos entre as seguradoras. Os
diferenciais estarão nas coberturas adicionais, assistenciais e no
sinalizador corretor de seguros, pois são quem preenche a lacuna
existente entre a seguradora e o segurado, para transmitir a confiança e
a tranqüilidade que a intangibilidade do produto seguro exige para a
concretização de uma negociação.
Falar em seguros é falar em expectativas, já que os segurados, quando
assinam uma proposta, nada levam além de expectativas de serem
atendidos com presteza na ocorrência de qualquer evento previsto na
apólice. O corretor de seguros é o elo dessa transação. É o catalisador
das expectativas e deverá ser, também, o sinalizador de bons negócios.

7.2. O corretor de
seguros, expectativas,
a assimetria de
informações e o
sinalizador

As seguradoras não devem permitir e os segurados não devem aceitar
qualquer intermediário numa transação que envolva garantias sobre a
reposição de bens, a segurança da aposentadoria planejada, o suporte
financeiro do seguro de vida, a assistência com relação à saúde, entre
outras coberturas fundamentais que asseguram a estrutura de uma
sociedade.
O corretor de seguros deve ser um especialista, um consultor em seguros,
começando pela avaliação da gestão das seguradoras para as quais
comercializa os produtos e conhecendo os anseios e necessidades do
segurado, para identificar e apresentar os melhores produtos disponíveis
e condizentes com as expectativas dos clientes. Deverá estar interado
da saúde financeira das seguradoras e dos segurados.
O corretor de seguros tem função única: indicar os produtos que melhor
atendam ao seu cliente contra riscos que possam comprometer seu nível
de vida ou de forma mais abrangente, avaliar e indicar produtos que
melhor previnam a sociedade de eventos que possam alterar a sua ordem.
Na ocorrência de sinistro, o corretor de seguros deverá prezar pelos
interesses do seu cliente junto à seguradora, bem como alertar a
seguradora de possíveis fraudes.
O corretor de seguros pode e deve auxiliar na redução de falhas induzidas,
segundo Varian (2003), geradas pela assimetria de informações
pertinentes ao mercado segurador, que podem conduzir a graves
conseqüências pelo efeito da seleção adversa, pois seguro não é uma
contratação compulsória, adicionada ao perigo moral que pode gerar as
garantias das coberturas securitárias.
Para o melhor ajuste do mercado, é fundamental a existência de
sinalizadores para as seguradoras, para os segurados e para toda a
sociedade, afinal, sinalização refere-se ao fato de que quando há seleção
adversa ou perigo moral, alguns agentes desejarão investir em sinais
que os diferenciem dos outros (VARIAN, 2003, p. 738), o que encaixa
perfeitamente a figura dos corretores de seguros especialistas em nichos.
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A atuação do corretor de seguros começa antes da contratação do seguro,
em conseqüência da realidade do segurado e das alternativas oferecidas
pelo mercado, pois o valor para o cliente pode ser diferente daquilo que
o fornecedor vê como valor ou qualidade, o que exige sutileza e percepção
aguçada do corretor de seguros.
Dutra (2002) afirma que as transformações que os avanços tecnológicos
estão proporcionando alteram os padrões de valorização sócio-culturais,
afetando profundamente o conjunto de expectativas das pessoas em
sua relação com as organizações e com o seu trabalho.
Graeml e Csillag (2003) apontam, a priori, que os clientes criam ou são
induzidos a criar expectativas sobre o produto e serviços que estão
adquirindo e terão, a posteriori, o julgamento da expectativa criada.
Bogmann (2000) afirma que as expectativas não estão ligadas somente
a produtos e serviços tomados isoladamente, estão relacionados à
cultura, à propaganda, às vendas, às informações boca-a-boca e às
atividades de pós-marketing que também são formadoras de expectativas,
motivo pelo qual deverão ser oferecidos produto e serviços que satisfaçam
às exigências dos clientes, sem extrapolar as expectativas. Isto exige
conhecer os produtos disponíveis no mercado e sensibilidade para
identificar produtos que atendam ao anseio do cliente, oferecendo
produtos sob medida.
Os clientes podem se tornar insaciáveis em suas demandas e
expectativas com relação à capacidade do fornecedor em atendê-lo,
chegando a níveis de exigências superiores à possibilidade da empresa
atender.
A qualidade percebida é governada pela lacuna existente entre as
expectativas dos consumidores e sua percepção do produto/serviço. A
chave para um posicionamento bem sucedido é não criar expectativas
maiores do que o serviço que pode oferecer (SLACK, 1999; DAVIDOW,
1991). Não sendo possível e/ou viável satisfazer às expectativas que
criou deliberadamente no cliente, terá sido o autor do próprio fracasso.
7.3.Treinamento,
capacitação,
relacionamento
e fidelização

O treinamento é fundamental para as pessoas que trabalham com os
clientes, para que saibam até onde podem chegar em momentos da
verdade e para não perder a oportunidade de cativar seus clientes sem
que a situação se transforme em uma ameaça à sua saúde financeira e
à sustentabilidade do negócio no longo prazo (GRAEML; CSILLAG, 2003).
Marketing é a arte de reter clientes lucrativos (KOTLER, 2000, p. 76).
Os corretores de seguros, além de representarem os segurados perante
as seguradoras, são os catalisadores de expectativas a priori, pois são
quem fornecerá os meios para o atendimento a posteriori das
seguradoras. Há necessidade de os corretores serem profundos
conhecedores dos produtos, das seguradoras com as quais operam e
das necessidades dos segurados, para venderem produtos adequados,
sob medida, respeitando as limitações dos produtos e do suporte que
poderão oferecer, quando acionados, e a capacidade de atendimento
da seguradora. É esse elo que deverá ser construído através de
cumplicidade entre os corretores de seguros e as seguradoras, para
não comprometer o atendimento posterior e a saúde financeira dos
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envolvidos. É recomendável que as seguradoras mantenham
relacionamento próximo, uma sinergia com os corretores de seguros, no
qual a fidelização é uma conseqüência desta cumplicidade de interesses,
regida pela transparência das ações, visão a longo prazo, ética e
rentabilidade.
Reichheld (2002), vai além, pois sustenta que a lealdade é o combustível
que alimenta o sucesso financeiro em uma economia volátil e acelerada
como a da atualidade e indica seus princípios:
OS SEIS PRINCÍPIOS DE LEALDADE:
1. Jogue para que todos ganhem
Lucrar a custas dos parceiros é um atalho para um beco sem saída.
2. Escolha bem
A participação é um privilégio.
3. Não complique
A complexidade é inimiga da rapidez e da flexibilidade.
4. Recompense os resultados certos
Parceiros de valor merecem objetivos de valor.
5. Preste atenção e seja franco
Relacionamentos de longo prazo requerem comunicação e
aprendizagem honestas e mútuas.
6. Diga o que faz
Um ato geralmente vale mais que mil palavras, mas juntos eles são
imbatíveis.
(REICHHELD, 2002, p. 39).
7.4. A gestão de pessoas
e do conhecimento

Diversos modelos de gestão têm sido propostos pelos consultores de
administração. Entretanto, todo o bom desempenho duradouro está
relacionado à ética, à competência e conhecimento da missão e do
negócio. O sucesso do desempenho da empresa é dependente dos
trabalhos individuais e da sinergia gerada pela coletividade (ROCHA
NETO, 2003).
A gestão do conhecimento viabiliza o aprendizado e o desenvolvimento
das pessoas, gerando sinergia entre os colaboradores e a organização.
Esse compartilhamento de informação integra as pessoas, reduz custos
e gera identificação de novas oportunidades de negócios. A tecnologia
da informação é o suporte na conectividade entre as pessoas e na
disseminação das informações dentro da unidade de negócios, bem como
clientes, parceiros e fornecedores.
Em gestão de recursos humanos, historicamente, as organizações
encaram as pessoas como insumos, ou seja, como um recurso a ser
administrado. Mas esse procedimento vem sofrendo grandes pressões.
As organizações, para se adaptarem à agilidade que o mercado impõe,
necessitaram dispor de um método de trabalho mais flexível, gerador de
contingências impostas pelo ambiente. Os processos decisórios, para se
tornarem ágeis, geraram as descentralizações de poder. A velocidade de
entradas e saídas de produtos e serviços demanda pessoas atualizadas
e com experiência global, que também devem ser articuladas muito bem
entre si, o que conduz ao aperfeiçoamento. Esse desenvolvimento propicia
um volume cada vez maior de pessoas mais conscientes de si mesmas,
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que buscam mais mobilidade, autonomia e liberdade, atentas à sua
integridade física, psíquica e social; cultivando a cidadania organizacional,
exercendo, por sua vez, maior pressão por transparência na relação
com a empresa (DUTRA, 2003). As organizações desenvolvem pessoas
e são desenvolvidas por estas. Estão inter-relacionadas. São muitas as
premissas de reflexões teóricas e conceituais acerca da aprendizagem
da organização e das pessoas, sendo que a gestão de pessoas deve, a
um só tempo, atender aos interesses e expectativas da empresa e dos
funcionários, oferecendo à empresa compreensão sobre o nível de
contribuição de cada pessoa. A abrangência dessas práticas não fica no
vínculo formal de empregado com a organização mas, abrange as
pessoas que mantêm algum tipo de relação com a organização. Assim,
pode-se caracterizar a gestão de pessoas como Um conjunto de políticas
e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização
e as pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo
(DUTRA, 2003, p. 17).
A obtenção de envolvimento e comprometimento não se dá com
um discurso bonito e bem preparado sobre os objetivos sociais
ou sobre a importância da empresa, nem se dá com o cooptação
das pessoas com salários, benefícios ou facilidades, mas pelo
atendimento concreto de suas expectativas e necessidades no
tempo. Ou seja, caso a pessoa não verifique vantagem concretas
para si própria na relação com a empresa no presente e no futuro,
ela dificilmente irá comprometer-se (DUTRA, 2003, p. 25).

A atenção que as seguradoras dispõem para com os funcionários deverá
ser a mesma com relação aos corretores de seguros que vendem os
produtos e a imagem da empresa, sendo esta afirmativa válida para o
corretor de seguros em relação a seus funcionários e às seguradoras.
O que mantém os sistemas vivos e evoluindo são as motivações
geradas pelas necessidades ou insatisfações, ou ainda, pelas
possibilidades identificadas pelos observadores, que interagem com seus
ambientes. Como escreveu Guimarães Rosa: O animal satisfeito
dorme!. (ROCHA NETO, 2003, p. 93).
Os corretores de seguros não podem se dar ao luxo de aguardarem as
seguradoras ou os órgãos reguladores disponibilizarem recursos e
ambiente para treiná-los; é necessário que sejam pró-ativos, que tenham
compromisso constante com a aprendizagem e busquem na educação
continuada o incremento de suas habilidades técnicas, interpessoais e
de vendas, para desenvolverem suas funções, valorizando suas
atividades juntos aos segurados, seguradoras e a sociedade.
Qual o motivo de tantas reclamações dos corretores de seguros com
relação às seguradoras e dos segurados com relação ao sistema
securitário como um todo? As respostas são diversas. Por viabilizarem o
lançamento de produtos, as seguradoras fazem a precificação, aceitam
os riscos, emitem as apólices, regulam os sinistros, indenizam, prestam
assistência etc. São elas, em conjunto com os órgãos reguladores, que
devem ter a iniciativa de diminuir as reclamações a um número aceitável.
Devem implantar política de relacionamento e de fidelização com os
corretores de seguros para oxigenar o sistema. A aprendizagem em
equipe é vital, pois as equipes, e não os indivíduos, são a unidade de
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aprendizagem fundamental nas organizações modernas. Este é um ponto
crucial. Se as equipes não tiverem a capacidade de aprender, a
organização não a terá (SENGE, 1998).
O corretor de seguros é um cliente interno das seguradoras, são eles
que vendem o intangível que elas garantem. Uma venda bem feita a
priori gera a percepção satisfatória a posteriori. Quem conhece ou deveria
conhecer as necessidades dos clientes são os corretores de seguros;
são eles os contatos iniciais com os segurados, motivo pelo qual devem
ser treinados, pois estão vendendo os produtos e formando a imagem
do mercado segurador. O ideal seria que os funcionários exibissem
competência, interesse, capacidade de resposta, iniciativa, habilidade
de resolver problemas e boa vontade (KOTLER, 2000, p. 455).
É fundamental disponibilizar meios de acesso, incentivar o corretor de
seguros a buscar uma educação continuada, e este aos seus
colaboradores. Assim, conseguirão acompanhar com facilidade os
avanços tecnológicos, se adequar aos modelos de gestão condizentes
com a operação, às ferramentas disponíveis e à melhor maneira para
gerir a corretora e os relacionamentos. As seguradoras devem estimular
a capacitação técnica e de relacionamento, propiciando aos corretores
os conhecimentos necessários para sentirem-se seguros no momento
em que comercializam os produtos e na orientação ao segurado, na
ocorrência de um sinistro ou de algo previsto nas coberturas adicionais
ou assistenciais. É necessário criar vínculo, afinidades e sinergia entre
os envolvidos na operação.
Daffy (2002) é enfático quanto aos benefícios econômicos que a
fidelização propicia a longo prazo, podendo ser mensurada quando se
faz uma análise sob o ponto de vista do customer Lifetime Value, que
implica depreciar lucros futuros ao valor presente. Quanto mais tempo o
cliente continua consumindo, maior será o resultado financeiro.
Conseqüentemente, conquistando uma maior parcela do total de negócios
com o cliente, o lifetime value fica melhor ainda.
A fidelização propicia a quebra de paradigmas comportamentais do
corretor de seguros com relação às seguradoras e também o oposto,
gerando um fluxo de informação fundamental para análise de risco e
uma taxação mais precisa sobre a composição de carteira da corretora.
A fidelização exige lealdade, e
Lealdade é impossível sem confiança. Esta é impossível sem
informações precisas e confiáveis. Desenvolva ferramentas de
comunicação de ponta e uma capacidade avançada de escutar,
para que você e seus parceiros possam atingir níveis mais
profundos de entendimento, que gerem prioridades mais claras,
medidas de coordenação e melhores resultados. Nada acentua o
efeito lealdade como a confiança acarretada pelo intercâmbio
aberto, honesto e direto de informações e idéias (REICHHEL,
2002, p. 213).

Os relacionamentos rentáveis e duradouros são os de fácil identificação
dos interesses complementares envolvidos no relacionamento e na
transparência das ações.
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8. Análises

Gradativamente, o mercado segurador brasileiro está conquistando uma
maior participação no PIB, apesar de ainda insignificante se comparada
a outros países de primeiro mundo ou até a países com economia menos
vigorosa que a brasileira, tendo por motivo a má distribuição de renda,
acrescida da falta de cultura, da conjuntura econômica e da acanhada
gestão direcionada a nichos.
A participação do capital estrangeiro está crescendo vigorosamente, e
já detém mais de um terço do mercado de seguros brasileiro. Estão
buscando acordos comerciais e adquirindo instituições financeiras que
possuam balcão para disponibilizarem os produtos, ou seja, massificando
as vendas dentro de uma classe já seleta de clientes. Do outro lado da
mesa estão mais de 60 mil corretores de seguros devidamente
habilitados e ávidos em fazer negócios para constituírem carteiras que
atraiam as seguradoras, para conseguirem condições comerciais
competitivas. Na capacitação dos agentes e na especialização em nichos
está um caminho viável e sustentável a longo prazo para um equilíbrio
de forças nesta queda de braços.
São mais de 110 seguradoras operando no mercado, sendo que 10%
detêm mais de 60% do prêmio arrecadado, o que demonstra a
centralização do poder. Quando se analisa o consumo per capita nacional
de US$ 82.00, contra US$ 3,500.00 nos Estados Unidos, este quadro
torna-se mais assustador ao equilíbrio de mercado.
Como os balcões dos bancos ficam restritos a algumas seguradoras e a
alguns corretores de seguros, os demais ou partem para a aquisição ou
para fusões com os grandes, ou, buscam a especialização, que também
exige investimentos em treinamento, tecnologia e em pessoas
capacitadas. Quando analisamos o RH que compõe o mercado
segurador, constatamos o baixo grau de escolaridade dos securitários,
o que dificulta a implantação, a curto prazo, da gestão do conhecimento
para a disseminação de informações e na disponibilização das melhores
práticas de gestão.
Combater e prevenir a fraude são fundamentais para todo o mercado
segurador e para a sociedade. Essa ação exige a implantação da gestão
do conhecimento, que propicia o compartilhamento de informações,
conduz à disseminação de novos conhecimentos e à organização dos já
existentes, que distribuídos e utilizados de forma adequada, propiciarão
trocas de informações relevantes e um relacionamento mais próximo
entre as seguradoras, corretores de seguros e órgãos reguladores,
dificultando a ação dos maus segurados e dos maus profissionais
que atuam no mercado de seguros.
É imprescindível a alimentação do sistema com informações precisas,
adequadas e de todas as fontes, que possam minimizar as falhas de
mercado quanto às assimetrias de informações, às seleções adversas
e ao perigo moral. Mas é necessário ficar atento, como alerta Bernestein
(1997):
Nada é mais tranqüilizante ou mais persuasivo do que a tela do
computador, com seu arranjo imponente de números, cores e gráficos
elegantemente estruturados (BERNSTEIN, 1997, p. 338), e ainda:
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somos tão absorvidos que tendemos a esquecer que o computador
apenas responde a perguntas; ele nunca as formula. Sempre que
ignoramos essa verdade, o computador nos apóia em nossos erros
conceituais. Os que vivem apenas pelos números poderão
descobrir que o computador simplesmente substitui os oráculos a
quem as pessoas recorriam nos tempos antigos para se orientar
na administração do risco e tomada de decisões (BERNSTEIN,
1997, p. 338).

Não há como informar ao computador dados sobre o futuro, mas pessoas
treinadas, alimentadas com informações e com nível de discernimento
adequado podem prever tendências, principalmente aquelas dos nichos
em que operam. Esta é a função pertinente à atividade dos corretores
de seguros, que devem buscar o aperfeiçoamento para tornarem-se os
sinalizadores de bons negócios dentro dos nichos em que operam e que
dominam, ou que virão a dominar, para que permaneçam explorando,
analisando e expandindo área de ação e de atuação.

9. Conclusão

Os corretores de seguros sinalizadores de bons negócios são aqueles
que dominam os nichos em que atuam por possuírem equipes treinadas,
capacitadas e com uma composição de carteira e resultado que propicia
atrair condições diferenciadas para enfrentar a concorrência, cada dia
mais acirrada. Seu diferencial é a segurança e tranqüilidade que
transmitem aos consumidores e às seguradoras, pelas informações
precisas sobre os riscos que estão prestes a assumir. Devem possuir as
habilidades técnicas necessárias a elucidar dúvidas, indicar produtos,
conciliar expectativa e percepção dos segurados e seguradoras. Alertam
as seguradoras sobre problemas de seleções adversas e perigo moral
existentes nos nichos em que atuam, afinal, devem ter o domínio técnico
e dos nichos em que operam, além de um profundo conhecimento do
ser humano e dos motivos que o fazem trabalhar, viver e quais os seus
anseios e desejos. O corretor de seguros deverá ser um verdadeiro
consultor do futuro de seu cliente. Dentro desse mercado em que reina
a assimetria de informações, deve ser o sinalizador para a obtenção de
um melhor equilíbrio entre preço justo, risco e remuneração.
As seguradoras devem atuar mais próximas dos corretores de seguros,
disponibilizando informações sobre o comportamento macro e micro do
mercado, dispor de ambientes que favoreçam a troca de experiências, a
disseminação de informações e a capacitação dos agentes, para
conhecerem as minúcias do mercado em que atuam para que possam
desenhar produtos adequados ao perfil dos nichos de atuação dos
corretores de seguros parceiros.
Buscar a fidelização é a estratégia adequada às novas exigências de
mercado. Para que isso ocorra, fazem-se necessárias avaliações,
planejamentos consistentes, táticas focadas no relacionamento entre o
mercado segurador, através da gestão do conhecimento para o
compartilhamento de informações e disseminação de novos saberes
geradores de oportunidades de novos negócios, de crescimento pessoal
e profissional de todos os envolvidos, inclusive da própria sociedade.
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