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1. Prefácio 
Na última década, a inovação tem 
ganhado importância crítica na sobre-
vivência das empresas. Agora, tudo 
caminha parta digitalização, o que 
 significa adotar uma postura mais di-
gital, reduzindo utilização de recursos 
físicos e melhorando performances e 
capacidade de resposta aos mercados.

A ENS, em sua missão de construir, forta-
lecer e disseminar a Cultura de Inovação 
nos seguros, apresenta ao mercado 
a primeira edição do “Diretório das 
 InsurTechs ENS”, uma compilação das 
principais startups e empresas inova-
doras que impulsionam a mudança na 
nossa indústria de seguros. 

Esse relatório é o resultado de meses de 
trabalho da equipe ENS,  pesquisando, 
analisando e conectando-se com diversas 
empresas em todo o Brasil, para divulgar 
o que há de mais interessante no espa-
ço da  inovação no mercado de seguros, 

além de tendências no uso e na aplicação 
de tecnologias inovadoras em nossa in-
dústria e alguns estudos de casos. 

Para mim, o relatório chega em um 
 momento particularmente interessante 
para o mercado de seguros. O fenômeno 
das InsurTechs está apenas começando 
no Brasil, mas seu posicionamento e 
relacionamento com os operadores his-
tóricos vêm evoluindo a cada dia.

A primeira parte do Diretório traz uma 
amostra das InsurTechs seleciona-
das; na segunda parte, apresentamos 
as principais tendências em uso de 
 novas tecnologias e estudos de casos 
notáveis no mercado internacional.

Espero que todos aproveitem a leitura. 
É muito bom ver a inovação  florescendo 
em nosso mercado e tantos novos en-
trantes surgindo a cada ano. 

TARCÍSIO GODOY
Escola Nacional de Negócios e Seguros
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2. Sumário Executivo 
Quem são e de onde vêm os principais fundadores 
das InsurTechs brasileiras?

Se, no passado, poderia não parecer “sexy” trabalhar no setor de 
seguros – talvez, pela natureza conservadora da indústria –, esse 
cenário tem-se modificado com o advento das InsurTechs. Mais 
de um terço dos empreendedores e fundadores das InsurTechs 
brasileiras nunca havia trabalhado diretamente com seguros 
 antes de fundar a sua empresa.

Essa turma de empreendedores novatos no setor de seguros 
também atraiu a maior parcela do total investido em InsurTechs 
durante os primeiros onze meses de 2021.

Cerca de 70% do total investido nas InsurTechs pelo mercado 
de capitais foi destinado a empreendedores novatos no setor 
de  seguros – por exemplo, Justos Seguros, Pier Seguros, Azos 
 Seguros e, em parte, 180 Seguros, cujos fundadores são novos 
no mercado de seguros.

Isso demonstra uma aposta de que a transformação do mercado 
poderá vir de fora, além do histórico de alta performance desses 
empreendedores novatos e sua natureza “inconformada” com o 
status quo.
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A transformação que vem de fora

Com relação à origem e background dos fundadores das 
 insurtechs brasileiras, em cerca de 65% das empresas avaliadas, 
 o empreendedor veio do setor de seguros e em cerca de 35% das 
empresas, os empreendedores são novatos no setor.

A maior parcela do total investido em insurtechs brasileiras em 2021 
foi destinado aos empreendedores novatos no setor de seguros.

Amostra total  
das InsurTechs 

N=120

Origem do Fundador Investimentos Mercado Capitais

Empreendedor 
Novato no setor 35%

30%

70%

65%Empreendedor 
Originário no setor

Total investido  
nas InsurTechs 

USD$ 125 11M 2021
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As InsurTechs trazem novas tecnologias  
para tornar a jornada do cliente mais fluida 

Plataformas digitais e na palma da mão

Automação

Ciência de Dados Avançada  

Inteligência Artificial & Aprendizado de Máquina  

Telemetria & Internet das Coisas

Devido à baixa penetração dos seguros no Brasil nas diversas  linhas 
de negócio, é natural que o principal foco das InsurTechs esteja na 
utilização dessas novas tecnologias para redução dos preços médios 
e acesso simplificado para contratação por meios de plataformas 
digi tais, com ou sem interface humana, dependendo do caso.

Por exemplo, a Minuto Seguros – plataforma de distribuição de 
seguros digital – oferece a possibilidade de o cliente cotar múlti-
plas companhias no seguro auto, e a contratação pode ser feita 
com ou sem assessoria de um operador da empresa. Já a Pier 
Seguros, InsurTechs no modelo full-stack (seguradora de ponta 
a ponta), oferece uma jornada digital com contratação do seguro 
direto pelo consumidor e um pagamento de sinistro instantâneo 
baseado em algoritmos.

Outro exemplo é a Justos Seguros, seguradora aprovada no 
 SandBox regulatório da Susep que traz ao mercado um  modelo 
de precificação baseada em telemática, que recompensa a 
 direção consciente com preços até 30% mais baratos do que a 
 concorrência, sinistros mais rápidos direcionados por machine 
learning (aprendizado de máquina) e reversão de parte dos resul-
tados da empresa às ONGs parceiras
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3. Introdução: o que 
exatamente são  
as InsurTechs 

InsurTech pode parecer apenas um modismo nos dias de hoje, mas 
é, na verdade, uma parte importante do novo ecossistema de seguros. 

Há muito tempo, é apontada como o futuro dos seguros e a  disrupção 
potencial da indústria. . Em essência, InsurTechs trata do uso de ino-
vação tecnológica na cadeia de valor do seguro para tornar o modelo 
atual mais eficiente. Deve ser vista como parte do ecossistema e, em 
menor grau, como vetor de disrupção da indústria. 

Em outras palavras, InsurTech é a tecnologia que está por trás 
da criação, distribuição e administração dos negócios de segu-
ros. Aplicativos de smartphone, internet das coisas, plataformas 
de APIs, soluções inteligentes para processamento de sinistros, 
tratamento e vendas de apólices on-line, ofertas personalizadas e 
processamento automatizado são alguns exemplos de  InsurTechs. 

Isso significa que tudo – desde a tecnologia que permite aos clien-
tes realizarem avisos de sinistros por meio de seus celulares, até 
a inteligência artificial (IA) que pode ser usada para analisar a 
probabi lidade de os clientes renovarem suas apólices – pode cair 
no guarda-chuva das InsurTechs. 
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Também temos as InsurTechs que atuam como seguradoras de 
ponta a ponta, que assumem os riscos do cliente e fazem suas 
próprias vendas. No entanto, a diferença é tais seguradoras já 
nascem com um DNA digital e com uma forte orientação ao uso 
de novas tecnologias e ciência de dados. Isso não quer dizer 
que a InsurTech precise ser vista como uma ameaça ao setor de 
 seguros. Pelo contrário, há muita sinergia a ser explorada entre 
os atores tradicionais da indústria, os corretores de seguros e as 
 InsurTechs em geral. 

São diversos os motivos pelos quais as seguradoras e correto-
ras de seguros estão buscando parcerias com as InsurTechs e 
outras áreas de tecnologia. Parcerias de sucesso, geralmente, 
 concentram-se em necessidades comerciais recorrentes: para 
ajudar a cortar custos, alavancar a produtividade, aumentar 
 receitas ou melhorar a experiência do cliente final. 

A seguir, descrevemos as principais categorias de InsurTechs ava-
liadas neste diretório.

Principais categorias de InsurTechs 

Uma maneira de dividir as InsurTechs é observar como diferentes 
soluções atuam na cadeia de valor dos seguros e como suportam 
os vários tipos de segmentos da indústria, tais como: 

Seguradoras no SandBox Regulatório
Nessa categoria, estão as InsurTechs que operam 
como seguradoras de ponta a ponta dentro do am-
biente experimental da Susep.

Distribuição
São InsurTechs que atuam diretamente na venda 
e distribuição de seguros para pessoas físicas ou 
jurídicas (não assumem o risco da subscrição, ape-
nas intermedeiam a venda do seguro). Elas têm 
a natureza jurídica de uma corretora de  seguros, 



DIRETÓRIO INSURTECHS  –  ENS 2021 16

mas com o DNA e a maturidade digital mais avan-
çados. Exemplos de InsurTechs na categoria de 
distribuidores: Minuto Seguros, Azos Seguros, 
 Ciclic  Seguros, Amar Assist, entre outras. 

Serviços (InsurTech as a service)
São InsurTechs que prestam algum tipo serviço na 
cadeia de valor dos seguros, resolvendo alguma 
dor ou problema do parceiro, ou mesmo aceleran-
do a maturidade digital ou de dados desse  parceiro 
da indústria de seguros. Exemplos para essa 
 categoria são Fit Insur, StutHub, Cilia,  Planetum, 
entre outras. 

Serviços ao Corretor 
São InsurTechs focadas em apoiar o corretor de 
seguros nos seus desafios de vendas, marketing 
digital, geração de leads, eficiência operacional 
e experiência do segurado. Essas empresas po-
dem acelerar a maturidade digital e de dados do 
 corretor de seguros. Exemplos de InsurTechs  nessa 
 categoria são SegFy, Teleport, Cliente  Agente,  Zipia, 
entre tantas outras. 

Saúde
O seguro saúde é outra área que necessita de 
 avanços tecnológicos. Segurados individuais e 
corpo rativos de planos de saúde têm dificuldades 
para entender coberturas e gerenciar suas apólices.

Nessa categoria, temos modelos de startups de 
saúde que assumem e gerenciam todo o risco 
do segurado (Alice Saúde e Sami Saúde) e outras 
startups que atuam apenas na distribuição e venda 
de planos e seguro saúde (Pipo Saúde e Piwi). 
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Em todos os casos, essas empresas fazem uso 
inten sivo de novas tecnologias para transformar o 
processo de compra e gestão de planos de saúde. 
Exemplos de InsurTechs nessa categoria de saúde 
são Alice Saúde, Pipo Saúde, Sami Saúde, Planium 
e Piwi, entre outras.
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4. Tipologia das InsurTechs  
e principais contribuições 
para o setor:
Distribuição das InsurTechs por tipo de atuação 

40%

16%

18%

29%

Distribuição
Insurtech

as a Service
(Serviços)

Full-Stack
Seguradoras
(Sandbox )
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Democratização dos seguros por meio  
da aplicação de novas tecnologias

Insurtech  
tipologia Conceito Principais contribuições para o setor

Distribuição Plataformas de vendas de seguros on-line 
(corretoras de seguros), na maioria dos 
casos, focam no cliente pessoa física em di-
versos ramos de seguros (auto, vida, viagem, 
residência, etc).

Inclusão social e democratização do seguro (algu-
mas insurtechs relatam que cerca de 50% de seus 
clientes nunca haviam comprado seguro antes). 

Conveniência da jornada on-line, agilidade em 
múltiplas  cotações, suporte humano na maioria 
dos casos. 

Full-Stack
Seguradoras

São seguradoras que atendem o cliente de 
ponta a ponta através de uma jornada digital, 
assumem parte do risco da subscrição e tem 
forte orientação ao uso de novas tecnologias 
e ciência de dados avançada (na maioria dos 
casos atuam no ambiente experimental do 
Sandbox SUSEP).

Inclusão social e democratização dos seguros 
(da mesma forma, relatam que 60% de sua 
clientela atual nunca teve seguro antes). 

Aplicação de novas tecnologias no setor de 
seguros para agilizar processos e melhorar a 
experiência do usuário (vide detalhes na ses-
são tendências).

Serviços São empresas que prestam serviços e trazem 
novas tecnologias e inovação para a cadeia de 
valor dos seguros (foco em jornadas digitais, 
plataformas omni-canal e processos de sinistros.

A principal contribuição dessas insurtechs é a 
aceleração da maturidade digital e analítica do 
setor em geral, com foco nas seguradora.

Aplicação de novas tecnologias como platafor-
mas de APIs abertas, telemetria, internet das 
coisas, ciência de dados avançada e diversas 
técnicas deinteligência artificial.

Serviços ao 
Corretor   

São empresas que prestam serviços para o 
corretor de seguros com foco em aumento da 
eficiência operacional e melhoria da produtivi-
dade das vendas desse segmento.

Aceleração da transformação digital do corretor 
de seguros através de multicálculos, plataformas 
de APIs, integrações com canais e jornadas di-
gitais, além de soluções de CRM, automação e 
gestão da corretora.
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5. O Cenário das 
InsurTechs no Brasil 

O ecossistema de startups de seguros no Brasil tem muito a 
 comemorar. Como em outras partes do mundo, o Brasil foi pal-
co de um recorde histórico de investimentos em InsurTechs 
(predominantemente em estágios iniciais), com rodadas sendo 
anunciadas em uma velocidade recorde no ano de 2021. 

O mercado de seguros brasileiro vem apresentando taxas de 
crescimento de dois dígitos nos últimos anos expansão essa dire-
cionada pela baixa penetração dos seguros na nossa economia. 
Fatores estruturais, como forte penetração digital ( superacelerada 
pela atual pandemia), rápido crescimento do comércio eletrônico 
e uma classe média emergente, estão entre os princi pais motivos 
pelos quais o Brasil está quebrando recordes de investimentos 
em startups de seguros no ano de 2021.  

Atualmente, há mais de 120 InsurTechs no Brasil atuando em 
 diferentes processos da cadeia de valor do seguro. Esse número 
cresce, em média, 25% ao ano, impulsionado por um ambien-
te regulatório favorável, pró-inovação, bem como pelas novas 
tecno logias e pela transformação digital da sociedade.

Desde 2018, já foram investidos mais de US$ 267 milhões em 
 InsurTechs no Brasil, sendo 80% desse valor captado nos últimos 
24 meses:
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EXEMPLO DE INVESTIMENTOS NOTÁVEIS EM INSURTECHS  
NO BRASIL EM 2021
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Um mercado pouco atendido e de baixa 
penetração na economia 

A baixa penetração em todas as linhas de negócios do setor de 
seguros no Brasil e ainda milhões de consumidores pouco aten-
didos contribuem para o desafio do segmento de se expandir 
e crescer mais rapidamente. A maioria das startups tem como 
objetivo soluções e tecnologias inovadoras para aumentar a 
inclusãofinanceira,ademocratizaçãodaproteçãodeativose
a proteção da renda da população em geral. 

As InsurTechs estão desenvolvendo novos canais de distribuição e 
novos modelos de negócios impulsionados por digitalização  forte e 
rápida, análise de dados avançada, APIs abertas, aplicativos  móveis 
com experiência contínua do cliente em toda a sua jornada.
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Essas startups também estão atraindo os melhores talentos da 
região, incluindo recursos escassos, como cientistas de dados 
 experientes e desenvolvedores seniores. Como em outras partes 
do mundo, atrair os melhores talentos sempre foi um grande 
 desafio devido ao caráter conservador do setor de seguros – 
 cenário que está sendo alterado graças a uma abordagem mais 
centrada no cliente das InsurTechs.
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6. Mapa das principais 
InsurTechs brasileiras 2021

distribuição

serviços  – insurtech as a service

serviços ao corretor

saúde – operadoras, serviços e distribuição

Base ENS, não considera InsurTechs do Sandbox regulatório. Mapa não exaustivo.
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7. Sandbox regulatório 
Quem são e o que fazem as novas seguradoras  
do Sandbox regulatório

32 novas seguradoras estabelecidas no Brasil 
como full-stack InsurTechs entre 2020 e 2021

Em diversos países, os sandboxes regulatórios vêm-se concreti-
zando como um instrumento regulatório eficaz para promover a 
inovação nos mercados de seguros, financeiro e de capitais.

A sandbox da Susep é um ambiente regulatório experimental que 
permite a implementação de projetos inovadores (com menores 
requisitos de capital), que apresentam produtos e/ou serviços a 
serem oferecidos no mercado de seguros e que são desenvol-
vidos ou oferecidos com base em novas metodologias, processos 
ou procedimentos diferentes dos já praticados pelo mercado. 

O principal impulsionador do sandbox regulatório brasileiro 
é  dobrar a penetração do seguro na economia nos próximos 
 cinco anos (atualmente, 4% do PIB brasileiro), promovendo mais 
compe tição entre os operadores históricos com soluções de 
 seguro inovadoras, que podem atingir segmentos da população 
que hoje não têm acesso às soluções de proteção ou que não 
 estejam  plenamente atendidos pelos canais tradicionais.
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Seguradoras aprovadas no Sandbox entre 2020 e 2021 

Modelo de negócio e principais linhas de atuação 

MAPA DAS SEGURADORAS SANDBOX

M
od

el
o 

de
 N

eg
óc

io

Iza

88i

Stone

Pier Justos Darwin

Picsel Agrícola TITI Viagens

InnTech AgrícolaFinx PMEs

Modelo Agrícola Paramétrico

H
IB

RI
D

O
B2

B
B2

C

Flix

ThinkSeg Loovi Neo

Novo

Split Risk

Emotion

Mee Bikes

Simple2You Fulô Celular & Bikes

Rede Fiança LocatíciaPetSeguros

Trocafone Coover ClubeFlix

Urban Fiança NW Fiança Locatícia

Komus Celular

ONN Digital

RodoSeg Caminhões

Inteligente Auto

MODELO DE NEGÓCIO DAS SEGURADORAS APROVADAS SANDBOX

22%

78%
B2C

22%
B2B



DIRETÓRIO INSURTECHS  –  ENS 2021 26

Modelo de negócio direcionado 
ao consumidor
78% das novas seguradoras aprovadas no sandbox 
entre 2020 e 2021 devem atuar no modelo B2C 
(business-to-consumer) e 22% no modelo B2B 
(business-to-business).

NOVAS SEGURADORAS SANDBOX 2020 E 2021 
QUANTIDADE DE PROJETOS APROVADOS POR LINHA DE NEGÓCIO (Editais 01 e 02)

3

3

4

4

7

11Automóvel

Patrimonial

Celular

Vida & Acidentes

Fiança Locatícia

Agrícola

Seguro de Automóvel
11 novas seguradoras no ambiente do Sandbox 
prometem transformar o seguro de auto no  Brasil 
por meio do sistema de pagamento por utilização. 
Nesse sistema, que também promete um pre-
ço menor do que a média de mercado de hoje, 
o cliente paga em função da utilização do veículo 
(quanto menos rodar, mais barato o seguro) e, 
em alguns casos, em função do comportamento 
do motorista na direção (fatores como velocidade 
média,  frenagem, local de circulação, entre outros, 
poderão  influenciar no preço final da apólice).
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8. Diretório 
InsurTechs 
ENS 2021
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Nome da InsurTech:  Pier Seguros
fundação: 15/01/2018

   www.pier.digital 

   contato@pier.digital

Principais fundadores
Igor Mascarenhas, Lucas Prado e Rafael Oliveira.

O que a InsurTech faz? modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A Pier atua com seguros de smartphones e automóveis, e alia tecnologia 
ao atendimento   humanizado para substituir as ofertas complexas por 
um seguro descomplicado. Dessa forma, consegue trocar a burocracia 
por processos instantâneos de ponta a ponta, como o reembolso do 
 Seguro Celular com aprovação em menos de 1 segundo por meio do 
Pier Bolt – Inteligência Artificial desenvolvida internamente.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
A Pier nasceu com o compromisso de descomplicar e oferecer serviços 
mais acessíveis com uma experiência incrível, desde o momento da 
 contratação até a solicitação do reembolso. Com isso, é possível demo-
cratizar e atender à parcela da população que não tem seguro.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
A Pier é a primeira seguradora a usar Inteligência Artificial para tornar 
incrível a experiência com seguros. A tecnologia tem permitido inserir 
novos usuários no mundo de seguros pela facilidade na contratação e 
pela precificação, em média, 30% inferior ao mercado no Seguro Auto. 
Entre os clientes atuais, 75% não tinham seguro antes da Pier.

Principais investidores
Monashees, Canary, Mercado Livre (por meio do MELI Fund), BTG  Pactual 
(por meio do boostLAB) e Raiz Investimentos.

http://pier.digital
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Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos  (rota de evolução)
A Pier foi a primeira seguradora autorizada a atuar 
no Sandbox – ambiente regulatório experimental da 
 Susep. Após o aporte de R$ 108 milhões anunciado em 
setembro, a InsurTech será a primeira do  programa 
a protocolar o pedido de licença  definitiva. A nova 
licença, quando aprovada, no curto prazo,  remove 
as limitações de itens e importância  segurada, esca-
lando a experiência dos seguros auto e celular. Já 
no longo prazo, traz flexibilidade para  expansão de 
 produtos de seguro, como residência e vida.
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Nome da InsurTech:  Minuto Corretora de Seguros
fundação: 30/11/2010

   www.minutoseguros.com.br

    0800 773 3000

   faleconosco@minutoseguros.com.br

Principais fundadores
Marcelo Blay e Manes Erlichman Neto.

Breve apresentação dos principais fundadores
Executivos com 30 anos de experiência no mercado, tendo passado pela 
Porto Seguro e Itaú Seguros.

O que a InsurTech faz? modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Corretora de seguros on-line com atendimento multicanal. Oferta de 
seguros para pessoa física – automóvel, residência, vida, viagem, equi-
pamento eletrônicos, acidentes pessoais etc. – e para pessoa jurídica 
– saúde, vida, odontológico, patrimoniais.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Inclusão financeira por meio do seguro.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Venda on-line com suporte humano em todos os processos, desde 
contrata ção, sinistro, pós-venda até renovação. Conseguimos uma ofer-
ta ampla, por trabalhamos com mais de 20 seguradoras.

Principais investidores
Creditas Soluções Financeiras.
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O que levou esses investidores a 
apostar na sua empresa?
Ampliação do leque de oferta de produtos financeiros.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Crescimento acelerado de venda de seguros nas 
 verticais de negócios da Creditas: automóvel, resi-
dência e seguros para pessoa jurídica.
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Nome da InsurTech:  180° Seguros
fundação:  28/10/2020

   www.180s.com.br

    (11) 9 7174 -1507

   lara.tristao@180s.com.br

Principais fundadores

Mauro Levi D’Ancona
Formado em Economia, pela Brandeis University, com Mestrado em 
Administração, pela Harvard University nos EUA. Tem 14 anos de 
 experiência no mercado financeiro, com passagem pelo Goldman Sachs 
e Societé Generale, em Nova Iorque, Pátria Investimentos e Nubank. No 
Nubank, foi responsável pela área de Mercados de Capitais e Relacio-
namento com Investidores por 3 anos, bem como pela área de Produtos 
de Investimentos para clientes do Nubank por mais um ano e meio. 
 Gestor Autorizado pela CVM desde 2019.

Alex Körner
Formado em Publicidade e Propaganda com MBA em Marketing 
pela ESPM. Tem 15 anos de experiência no mercado de seguros com 
 passagem por MAPFRE, Zurich-Santander e Santander. Atuação no setor 
como presidente da comissão de inteligência de mercado da  CNSEG, 
de 2017 até 2020, e posição de liderança em Seguradoras como Head 
of Strategy and Governance da Zurich Santander, Head de Produtos de 
Seguros, Head de Seguros e Head do Auto Compara do Santander, 
ex-superintendente de Produtos de Seguros Santander.

Franco Lamping
Formado em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo, 
foi pesquisador visitante da Universidade de Stanford. Tem 7 anos de 
experiência como engenheiro de software em indústrias diversas com 
passagem pela Raccoon e Nubank. No Nubank, foi responsável pela 
criação do programa de rewards, além de melhorar a produtividade dos 
engenheiros e a arquitetura do produto cartão de crédito nos 5 anos 
na empresa. Ampla experiência com engenharia de dados e machine 
 learning, front-end para aplicativos web, back-end e infraestrutura na 
 nuvem, com foco em programação funcional e sistemas distribuídos.

https://www.180s.com.br/
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O que a InsurTech faz?  modelo de 
negócio, principais ofertas, público-
alvo, outras informações relevantes
A 180° Seguros é uma InsurTech que foi criada com 
o propósito de transformar o modelo de consumir e 
distribuir seguros e assistência no Brasil.  Fundada por 
Mauro Levi D’Ancona, Alex Körner e Franco  Lamping, 
a 180° atua em um modelo B2B2C com produtos 
de seguros e suportes, conectando seguradoras e 
 empresas de assistência aos consumidores com mui-
ta tecnologia. Por repensar o modelo de distribuição 
de produtos com inovação, comunicação simplifica-
da, menos burocracia e atendimento humanizado, 
 levantou investimentos da Canary,  Dragoneer,  Rainfall 
e 8VC, em volume maior registrado em rodada Seed 
no setor na América Latina.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Mudar a forma com que as pessoas enxergam 
e  consomem seguros no Brasil. Os produtos de 
 seguros e assistências vão passar por uma revolução 
na forma como são distribuídos, assim se tornando 
parte da jornada de compra dos clientes. O embedded 
 insurance permite que uma oferta seja feita quando o 
cliente realmente necessita do seguro (por exemplo, 
ao comprar um apartamento) e, com isso, torna-se 
mais personalizado e acessível.

Quais são os principais diferenciais  
da InsurTech?
A 180° atua por meio de um modelo B2B2C, provendo 
uma solução completa para que empresas consigam 
vender de forma inovadora e digital os produtos de 
seguros e assistências. Com uma metodologia pró-
pria, focada em alta tecnologia, a 180° estuda cada 
canal de distribuição identificando oportunidades de 
criar produtos únicos com a venda de seguros na jor-
nada do cliente final, o embedded insurance.

Principais investidores
Canary, Dragoneer, Rainfall e 8VC.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
A oportunidade no mercado e o momento atual de 
seguros no Brasil contribuíram, pois a 180° conseguiu 
implementar um modelo de negócios  diferente, inova-
dor, que irá mudar a forma de consumo de seguros no 
País. Além disso, o time que a 180° está formando, com 
os melhores profissionais do  mercado,  combinando 
 expertises de tech e seguros em um só lugar. 
 Acreditamos que nossa visão de mercado e a estratégia 
de empresa fez com que fundos tão importantes, e que 
nunca  haviam investido em  startups no Brasil no estágio 
de Seed, confiassem em nosso modelo de negócio, que 
trará um aumento na penetração de seguros no Brasil 
de forma simples, acessível e descomplicada.
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Nome da InsurTech:  Justos
fundação: 16/11/2020

   www.justos.com

    3003-0926

   ola@justos.com

Principais fundadores
Dhaval Chadha
Empreendedor serial, sua última empresa foi adquirida pela ClassPass – 
empresa de tecnologia de saúde e bem-estar avaliada em US$1 bilhão 
–, onde liderou uma divisão de negócios e geriu a operação na  América 
 Latina. Antes disso, cofundou e geriu um fundo de investimento early 
stage e uma consultoria (que atendeu clientes como Google, Dell e Coca 
Cola). Dhaval é graduado pela Harvard University.

Jorge Soto
Empreendedor serial, sua empresa mais recente levantou mais de R$ 250 
milhões em fundos para construir uma plataforma de diagnóstico. Seus 
clientes incluem GSK e Merck. Antes disso, Jorge foi Head of Civic Innovation 
(Líder para Inovação Cívil) do gabinete do Presidente no México. Antes dis-
so, também foi cofundador e liderou uma empresa de análise de crimes. 
Recentemente, foi reconhecido como Global Fellow pela Yale University.

Antonio Molins
PhD em Harvard e MIT. Ocupou cargos de diretoria em ciência de dados 
na Netflix e no AirBnB, e foi Chief Data Scientist em duas startups que já 
receberam mais de R$ 200 milhões em investimento. Várias  patentes rela-
cionadas aos algoritmos de recomendações da Netflix levam o seu nome.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes

• Mais justos: precificação baseada em telemática recompensa 
 direção consciente.

• Mais baratos: até 30% mais barato do que a concorrência.

• Mais simples: foco no consumidor com uma experiência do usuá-
rio encantadora.

www.justos.com
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• Mais rápidos: machine learning para reduzir o 
tempo de solução de sinistros.

•Semconflito: limitamos nosso resultado finan-
ceiro para apoiar causas.

Oferecemos um seguro Auto fácil de entender e, mais 
ainda, de usar, que recompensa a direção consciente 
com preços menores e limita o lucro para apoiar cau-
sas de ONGs parceiras.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Por meio do uso de telemática, oferecer preços 
 menores para quem dirige bem, mas acha o seguro 
muito caro ou inacessível – em outras palavras, quem 
ainda não tem. Além de uma experiência e um pro-
duto muito melhor para quem já tem.

Quais são os principais diferenciais  
da InsurTech?
Uso de dados e tecnologia, uso de telemática, foco na 
experiência do consumidor e limitação do lucro para 
apoio a ONGs.

Na prática, usando nosso aplicativo, os  segurados 
vão economizar por dirigirem de maneira mais 
consciente. Por conta disso, será menor a ocorrên-
cia de sinistros, o que contribuirá para o aumento 
das  doações para as ONGs parceiras e para deixar o 
 trânsito mais seguro.

Principais investidores
Kaszek; BigBets; Ribbit; SoftBank Latin America 
Fund; GGV; David Vélez, do Nubank; Sergio Furio, 
da  Creditas; Patrick Sigrist, fundador e ex-CEO da 
Ifood; Carlos Garcia, da Kavak; Assaf Wand, da Hippo 
 Insurance; Fritz Lanman, da Classpass.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Nosso time, nossa proposta de negócios e o tamanho 
da oportunidade no mercado brasileiro, em que 7 em 
cada 10 carros não têm seguro.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Expansão nacional e para toda América Latina, bem como 
oferecer outros tipos de seguro além do automotivo.
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Nome da InsurTech: Darwin Seguros
fundação: Fevereiro/2021

   www.darwinseguros.com

    (11) 9 8208-0908

   beto@darwinseguros.com; firmino@darwinseguros.com

Nome dos principais fundadores
Carlos Alberto Barros e Firmino Freitas.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A Darwin Seguros nasceu para ser uma seguradora focada em ofere-
cer produtos de seguros customizados para atender às necessidade de 
cada usuário e, por meio de tecnologia e dados, oferecer preços acessí-
veis aos bons motoristas. A Darwin Seguros começará suas operações 
apenas com o produto de Seguro Auto.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
A Darwin Seguros possui dois principais objetivos: 1) trazer, em conjunto 
com uma menor burocracia, maior flexibilidade para um produto histo-
ricamente pouco flexível; 2) com base em tecnologia e dados, oferecer 
preços mais adequados ao risco de cada usuário. Na prática, pretende-
mos levar o produto de seguros (inicialmente, apenas o Seguro Auto) 
para milhões de brasileiros que nunca conseguiram arcar com os altos 
preços de entrada no mercado.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Em primeiro lugar, a Darwin Seguros nasce como uma seguradora – o que 
nos permite criar uma jornada de usuário, um processo de sinistro e um 
modelo de precificação 100% proprietário. Além disso, (i) o uso  intensivo 
de tecnologia para a criação de produtos customizados e preços mais 
justos e (ii) o time de gestão, que conta com um conhecimento espe-
cífico do mercado (ex-presidentes de uma das principais  seguradoras de 

https://darwinseguros.com/
mailto:beto@darwinseguros.com
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Auto do Brasil e ex-executivos de sucesso do mercado 
 segurador) e executivos de sucesso em grandes cases 
de tecnologia, como Stone, TIM e Loggi, são os princi-
pais diferenciais da Companhia.

O que levou esses investidores a 
apostar na sua empresa?
Além do mercado de seguros ser uma das grandes re-
servas de mercado ainda não “disruptada”, o modelo de 
negócios da Darwin, os fundadores e o time de gestão 
foram fatores cruciais para a decisão de investimento.
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Nome da InsurTech:  88i Seguradora Digital
fundação: 18/03/2018

   www.88iseguradora.digital

    (11) 9 7803-8881

   fernando.moreira@88i.io

Principais fundadores
Rodrigo Ventura (fundador), Fernando Moreira (cofundador), Rosi 
Sena (cofundador), Gustavo Figueiredo (cofundador), Rodrigo Valnisio 
( cofundador) e Geovano Batista (cofundador).

Breve apresentação dos principais fundadores
Rodrigo Ventura
Executivo internacional com ampla experiência em todos os aspectos 
de desenvolvimento de negócios, startups, consultoria de produtos e 
serviços, fusões e aquisições na América Latina e Ásia, atuando em 
diversos segmentos: bancário, seguros, telecomunicações e tecnologia 
de blockchain.

Fernando Moreira
Mais de 30 anos de experiência global em corporações multi nacionais 
de mercados competitivos, no Brasil, EUA, Ásia, América Latina e 
 Canadá, desenhando e implementando estratégias de crescimento 
sustentável e lucrativo, que criam valor para clientes e acionistas nos 
segmentos de mercado industrial e financeiro. Expertise em inovação 
digital, reestruturação e expansão de negócios, com foco em rentabi-
lidade e crescimento sustentável.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A 88i é a primeira seguradora digital centrada nos clientes e prestadores 
de serviço dos ecossistemas de Mobilidade, Delivery, Fintech,  e-Commerce 
e Canal Corretor Digital. A empresa está desenvolvendo o primeiro 
ecossistema aberto seguros do mercado com um portfólio completo 
de soluções de proteção, incluindo a Vida Digital dos Clientes (Seguro 

https://88iseguradora.digital


DIRETÓRIO INSURTECHS  –  ENS 2021 39

de Celular, Tablets, Notebooks e outros gadgets), Vida, 
Prestamista, Viagem, Auto e Residencial – tudo isso 
com as melhores assistências do mercado.

A 88i Seguradora Digital já tem alianças estratégicas 
com StarrSeguros, AssistCard e Mapfre Assistência, 
Hannover Re e Scoor Re para desenvolver soluções 
inovadoras 100% digital. A seguradora ainda tem 
a melhor capacidade de geração de inteligência de 
seguros, utilizando o que há de mais avançado em 
Analytics (Ai & ML).

A 88i é 100% digital, está na nuvem da AWS, o uptime 
é de 99.99% (ou seja, nunca para) e a promessa de 
serviço de sinistro é pagar na hora ou, no máximo, 
em 48 horas.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Levar soluções de seguro para todas as pessoas, aju-
dando a cada uma delas a protegerem aquilo que 
elas amam e com o que se importam por um preço 
justo e em um ambiente no qual a velocidade serviço 
é a melhor do mercado, com a melhor experiência 
para o cliente.

Quais são os principais diferenciais  
da InsurTech?

1. Distribuição Digital To Digital, por meio da 
qual ajudamos o cliente transformar seu ecos-
sistema digital em uma máquina de vendas, 
provendo a capacidade de digitalização dos 
produtos de seguros, gerando e  gerenciando 
a distribuição de produtos, por meio de 
 Laboratórios de Distribuição, em que a 88i 
paga todos os custos de campanha, além de 
pagar comissões superatrativas.

2. Portfólio de produto completo através de 
uma estrutura digital de open insurance.

3. Pagamento de sinistros na hora ou, no máxi-
mo, em 48 horas.

4. Velocidade de geração de novos produtos e 
 novas jornadas digitais.

Principais investidores
• Seed Investor: Domo Invest e Dash 15%

• Investidores Anjos: 15%

• Fundadores: 68%

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?

• A proposta de valor completa; 

• O modelo de distribuição Digital To Digital; 

• Os padrões de excelência do time com  extenso 
conhecimento do mercado de seguros e de 
tecnologia.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
2021: Implantar os fundamentos do modelo Digital To 

Digital & assinaturas das alianças estratégicas 
com Seguradoras e Resseguradoras e players 
de tecnologia. Meta: 50 mil apólices.

2022: (1) Completar o portfólio de produtos digitais; (2) 
implantar canal corretor digital para ajudar todos 
os corretores a maximizarem suas vendas em 
canais digitais (chegar a 3.000 corretores digitali-
zados); (3) chegar a 45 Clientes de Afinidade Digital 
(Fintech, E-commerce, Delivery e  Mobilidade); (4) 
desenvolver os motores analíticos e de inteligên-
cia artificial. Meta: 500 mil apólices.

2023: (1) Refinar o ecossistema digital. Meta: 2 milhões 
de apólices.
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Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
Somos uma empresa focada em inovação aberta 
para levar soluções de proteção para todas as pes-
soas, valorizamos o canal corretor como uma forma 
fantástica de levar valor aos clientes por meios 
 digitais e queremos trabalhar com a Escola Nacional 
de Seguros para ajudar os corretores a entrar neste 
fantástico mundo digital.
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Principais fundadores
CNP Brasil e Caixa Seguridade. 

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Criada em 2016, a Youse é pioneira entre as InsurTechs no Brasil. 
 Oferece seguros para carro, casa e vida, por meio de uma experiência 
100% digital, em que o cliente pode personalizar o seguro com as cober-
turas e assistências que quiser, e ainda pagar como uma assinatura mês 
a mês, via cartão de crédito, ou à vista, com Pix, para contratos anuais.  

Além da contratação, é possível alterar e acrescentar serviços, de forma 
rápida e descomplicada, pelo app ou site. A Youse também oferece um 
clube de vantagens exclusivas com programa de recompensas – como o 
Youse Friends e o Convide e Ganhe –, além de descontos em empresas 
e estabelecimentos parceiros.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
A Youse surgiu exatamente com a proposta de simplificar e oferecer ao 
cliente a flexibilidade de montar seu seguro como quiser. Desse modo, 
ele pode escolher cada cobertura e assistência do seu seguro e fazer 
isso com autonomia, direto pelo app. O cliente também pode contratar 
um seguro e pagar conforme a quilometragem percorrida ou adaptar 
serviços de sua apólice, caso faça uma viagem, ampliando a assistência 
guincho, por exemplo. 

Com isso, acreditamos que o cliente é o ponto de partida. Essa menta-
lidade praticada diariamente por toda empresa faz com que pensemos 
no consumidor antes de qualquer coisa. Por isso, como empresa nativa 
digital, pensamos na experiência do usuário com um olhar para toda 
sua jornada e como ponto de contato com a marca. 

Nome da InsurTech:  YOUSE
Fundação: Abril de 2016

   www.youse.com.br

https://www.youse.com.br/seguro-auto/friends/
https://www.youse.com.br/seguro-auto/friends/
https://www.youse.com.br/
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Quais são os principais diferenciais  
da InsurTech?
A Youse é uma empresa que tem a cultura do cliente 
como ponto de partida. Isso significa que nós ouvimos 
constantemente os nossos clientes – seja por meio 
de pesquisas, conversas e análises de  indicadores 
de comportamento do consumidor – para executar 
iniciativas a partir das necessidades reais. Estamos 
sempre atentos às demandas dos nossos  clientes, 
bem como antenados às  movimentações que 
 envolvem o setor e os hábitos de consumo em todo 
o mercado.

Um importante diferencial é que temos o pagamen-
to mês a mês, o qual não compromete o limite do 
cartão de crédito do cliente, e pode ser cancelado a 
qualquer momento. Sem, necessariamente, 

adquirir um pacote padronizado, o usuário pode 
montar o seu seguro com as coberturas e assistências 
que ele quiser, segundo suas próprias necessidades, 
pelo aplicativo ou site da marca. 

A personalização é um dos nossos grandes diferen-
ciais, em especial, no momento atual de pandemia 
pela Covid-19, que reforçou a importância de cultivar 
uma relação positiva com nossos clientes. Na  prática, 
o cliente possui autonomia para personalizar a sua 
apólice, de forma que ele pode incluir ou excluir as 
coberturas e assistências que quer contratar. No 
momento da cotação ou durante a gestão digital do 
seguro, o cliente consegue visualizar o preço das suas 
escolhas e definir o que cabe no seu bolso. Ao optar 
pelo seguro auto, por exemplo, pode incluir as cober-
turas mais básicas, como roubo, furto, incêndio, além 
de serviços, como assistência guincho. 

Outro fator preponderante são as assistências atrela-
das aos produtos, que representam uma importante 
economia e geração de valor ao cliente. Isso  porque 
a parcela do seguro representa um valor baixo em 
relação a todas as assistências que contempla. Se cus-
teadas individualmente, tais assistências poderiam 
sair por um preço muito maior. No caso do Seguro 
Vida, por exemplo, são 21 assistências, que ofere-

cem consultoria de acessibilidade, check-up  médico, 
farmácia e medicamentos, cesta básica, entre outras, 
que visam minimizar impactos na vida dos clientes 
que venham a precisar de serviços, em especial, em 
situações de emergência. 

Também vale destacar como diferencial a forma 
como nos comunicamos com o cliente, de manei-
ra simples, direta, digital e de igual para igual, sem 
a utilização dos termos de mercado. As mensagens 
precisam ser acessíveis e entendidas por qualquer 
pessoa, por isso, apostamos tanto em conteúdo, em 
explicações que facilitem o entendimento sobre os 
produtos, e evitamos as expressões tradicionais do 
setor. Nosso objetivo é empoderar os clientes com o 
entendimento sobre seu seguro, sobre aquilo que ele 
tem contratado. Faz parte dos valores da Youse culti-
var uma relação de transparência com o consumidor.

Além disso, em um novo momento de consolidação 
de negócio, a empresa está apostando na ampliação 
do mercado e em novas parcerias com empresas de 
diferentes segmentos e forte presença no mundo 
 digital. Um exemplo disso é a parceria da Youse com a 
OLX, por meio da qual o cliente que busca por um mo-
delo de carro no site já consegue visualizar o valor do 
seguro do veículo em que está interessado, em uma 
única plataforma, e fechar a compra no marketplace. 

Principais investidores
CNP Brasil e a Caixa Seguridade.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Nosso foco em crescimento do negócio está voltado 
para alguns pilares, como:

• Diferenciação do produto;

• Experiência do cliente cada vez mais positiva 
durante toda a sua jornada;

• Preços mais competitivos.

• Parcerias.
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Nome da InsurTech:  LT I – Loovi Tech Insurance
fundação: 02/01/2021

   www.loovi.com.br

    +55 31 9 8862-1074

   cunha@loovi.com.br

Principais fundadores
Quézide Salgado Cunha, William Naor dos Santos e Eudes Otaviano 
Meira Junior

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A LTI dispõe de uma solução tecnológica, ofertando um seguro Auto de 
assinatura recorrente com foco na experiência do cliente, voltadas aos 
públicos C, D e E. Ofertado como uma alternativa aos 73% do mercado 
desprotegido, a LTI conta com processos simplificados para quebra da 
barreira inicial. Como estratégia, foi desenvolvida uma estrutura tecno-
lógica junto aos maiores players globais, consolidando uma plataforma 
preparada para a escalabilidade e totalmente integrada.

Venda 100% digital, processo de vitória remota, onboarding  automatizado 
e regulações de sinistro digitais já são práticas dessa inovação. Com a 
aprovação para operar como seguradora (Sandbox Regulatório), a LTI 
Seguros contará com mais uma força para impulsionar suas vendas. 
Já no primeiro trimestre de 2022, contará com corretores parceiros e 
 plataformas de distribuição. 

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
A LTI dará acesso a classes hoje não atingidas pelo mercado, por meio de uma 
comunicação aderente vinculada a soluções simplificadas e tecnológicas. 

Como InsurTech, possibilitará novas formas de trabalho e ganhos junto 
à parceiros já atuantes no mercado de corretagem de seguros.

www.loovi.com.br
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Quais são os principais diferenciais  
da InsurTech?
Produto digital, simples e modular, que supre a 
 necessidade do cliente de forma justa e eficiente, 
com uma experiência voltada ao cliente.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)

Pronta para escalar, a LTI tem uma estratégia de cres-
cimento exponencial já em 2022, por meio da qual 
busca consolidar sua marca como seguradora tech 
e estar entre as principais InsurTechs do mercado, 
sendo reconhecida por seu atendimento, inovação 
e segurança. 

Com a pretensão de abertura ao mercado de inves-
timento, há projeção de chegar a 100.000 placas em 
2023 e um ganho exponencial para os próximos anos.
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Nome da InsurTech:  MigraSeguros
fundação: 01/01/2018

   www.migraseguros.com.br

    (51) 9 9935-8239

   atendimento@migraseguros.com.br

Principais fundadores
Eduardo Haute, Itamar Ávila e Roger Da Fré.

Breve apresentação dos principais fundadores
Itamar era gestor de um Sistema para Imobiliárias, e Eduardo era seu 
Corretor de Seguros. Em 2017, Itamar convidou Eduardo para cuidar 
de seguros de imobiliárias, tendo como desafio cuidar de uma grande 
carteira e buscar automatizar a gestão dos seguros. Para isso, convidou 
Roger, seu amigo, corretor de seguros de todos os ramos, que já tinha 
vasta experiência atendendo imobiliárias e administradoras de condomí-
nios há mais de 15 anos. Atualmente, Eduardo cuida da parte de vendas, 
Itamar faz a gestão de TI e Roger cuida da gestão operacional da Migra.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Ajudamos Imobiliárias e Administradoras de Condomínios a automati-
zarem a contratação de seguros. Nossos principais produtos são: Seguro 
Incêndio (obrigatório nas locações), Seguro Fiança, Título de Capitalização, 
Seguro Conteúdo e Seguro de Condomínio. Trabalhamos integrados aos 
principais sistemas de gestão imobiliária do mercado brasileiro, facilitando 
ainda mais a gestão e o controle da carteira de  seguros das  Administradoras, 
fazemos split de comissionamento e  temos sistema gratuito.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Transformar o modelo tradicional para o modelo digital, trazendo rapi-
dez, agilidade, transparência e rentabilidade aos nossos parceiros.

www.migraseguros.com.br
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Quais são os principais diferenciais  
da InsurTech?
Time de especialistas em cada área, atendimento 
personalizado ao cliente, time próprio de TI e repasse 
de comissionamento para os parceiros.

Principais investidores
Nunca recebemos investimento.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Nunca recebemos investimento.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Fazer evoluir nossos produtos, melhorando o 
sistema, contratando mais pessoas para o time ope-
racional, e trazer outras seguradoras para o sistema. 
Temos uma visão de crescimento orgânico com visão 
de longo prazo, visando crescer e consolidar nossa 
operação nas praças em que já atuamos e, posterior-
mente, migrar para atender novas regiões.
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Nome da InsurTech: Coinsure
fundação: Agosto/2021

   www.coinsure.com.br

    (11) 9 9904-3362

   rodrigo@coinsure.com.br

Principais fundadores
Rodrigo Pedroni
Empreende no mercado de seguros há 6 anos, desenvolvendo a  corretora 
de sua família. Iniciou a carteira de seguros de  Responsabilidade Civil, 
onde teve sucesso e, atualmente, atende empresas de capital aberto e 
seguradoras. Fundou uma startup de alimentação saudável, que teve Exit 
para a Unilever. A empresa já possui um founding team formado por um 
tech lead e por profissional técnico do segmento de  Responsabilidade 
Civil (experiência de 10 anos em seguradoras).

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A Coinsure é uma plataforma de seguros de Responsabilidade Civil para 
profissionais liberais – advogados, contadores, engenheiros etc. Por 
meio do corretor de seguros, pretendemos promover a comercialização 
desses seguros de forma mais rápida e educativa. 

É importante dizer que não somos uma seguradora, e sim uma  corretora/
plataforma que conecta as seguradoras com os seus produtos. Esse 
mercado possui um tamanho maior do que R$ 16 bilhões por ano.

O corretor paga uma assinatura mensal para a Coinsure, tornando-se 
um membro. Com essa assinatura, além de todo acesso na plataforma, 
ele recebe treinamentos, suporte na venda para os seus clientes e su-
porte na regulação de sinistros.

O valor da assinatura é R$ 199,00. Vale dizer que não mexemos na 
 comissão do corretor!

A Coinsure recebe uma comissão das seguradoras de 5% a 7% sobre 
todo o prêmio emitido.

www.coinsure.com.br
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mercado. Muitos entrantes não terão esses dois 
diferenciais. Também contamos com um founding 
team extremamente competente, que mescla  Market 
Fit com Tech Fit.

Principais investidores
Estamos em fase de captação Seed Money e já 
recebemos um aporte de um corretor de seguro 
(investidor anjo).

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Em 3 anos e com investimento, pretendemos expan-
dir nossa base de corretores de seguros parceiros, 
gerando prêmios de seguros na ordem de R$ 25M e 
receitas de comissões na ordem de R$ 5,5M.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
O processo de contratação de Seguro de 
 Responsabilidade Civil é muito técnico e moroso. 
Por esse motivo, os corretores deixam de explorar 
esse segmento. Com a plataforma, iremos dar todo 
o suporte para o corretor começar a distribuir esses 
seguros de forma mais rápida e educativa.

Quais são os principais diferenciais  
da InsurTech?
O segmento de Responsabilidade Civil possui uma 
curva de aprendizado mais lenta, e isso é um dos 
motivos pelos quais não temos concorrentes dire-
tos. Temos o know how em tecnologia (a plataforma 
já opera) e o know how do produto/dinâmica do 
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Nome da InsurTech: CILIA

   www.cilia.com.br

    0800 883 0672

   contato@cilia.com.br 

OSistemaCiliaéumasoluçãocriadaparasimplificarotraba-
lhodasoficinas,reguladorasouseguradorasnoprocessoda
realização de orçamentos de sinistros. 

Principais fundadores
Daniel Barbosa
A Cilia Tecnologia, InsurTech situada em Goiânia (GO), tem uma equi-
pe com alunos de mestrado da Universidade Federal de Goiás (UFG) e 
apoio do laboratório Deep Learning Brasil, permitindo que a empresa 
seja um elo entre o mundo acadêmico e o corporativo no desenvolvi-
mento de produtos.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
O Sistema Cilia é a solução mais moderna de orçamentação automo-
tiva disponível no mercado. Com o sistema, é possível orçar reparos por 
meio do compartilhamento de imagens e informações sobre os danos 
causados. Isso acontece sem a intervenção de peritos, oficinas ou regula-
doras. Além disso, o sistema Cilia também fornece um painel estatístico, 
que exibe dados em tempo real sobre os sinistros documentados.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
A solução foi criada para simplificar o trabalho das oficinas, reguladoras 
e seguradoras no processo da realização de orçamentos.

https://cilia.com.br/
mailto:contato@cilia.com.br
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Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Contamos com 20 montadoras, mais de 5.000 mo-
delos de veículos e mais de 2.8 milhões de peças 
atualizadas diariamente – totalmente nas nuvens, 
sem necessidade de instalação ou download.

Algumas funcionalidades do Sistema Cilia:

• Cilia Pass – Envio instantâneo de vistorias para 
oficinas que não possuem sistema de orça-
mentação. Por meio de um token de acesso, as 
oficinas poderão realizar as vistorias de forma 
rápida e fácil.

• Agilidade – Esqueça transmissões FTP, gera-
ção de arquivos grandes e filas de importação. 
Com a nova tela de fluxo, você acompanha em 
tempo real os trabalhos das reguladoras, dos 
peritos e das oficinas. Simplicidade e agilidade 
são possíveis, agora, com o CILIA.

• Suporte – Disponível pelos canais de atendi-
mento, manuais on-line, vídeo aulas e portal 
para solução de dúvidas.

• Banco de dados – Sistema completo com 31 
montadoras, 4 mil modelos de veículos e mais de 
2.7 milhões de peças com atualizações diárias.

• Velocidade – Troca de informações  automática. 
Da abertura do sinistro até a alocação dos pro-
cessos ao perito, em minutos, reduzindo tempo 
de atendimento e distribuição.

• Portabilidade – Por meio de dispositivos 
 móveis – como tablet com Android ou iOS –, 
você poderá realizar as vistorias de forma 
on-line ou off-line, mantendo a confiabilidade e 
velocidade de sincronização em seu primeiro 
acesso a internet.

• Integração – Workflow, XML e exportação de 
dados são conceitos do passado. Por meio de 
nossos webservices, a facilidade e praticidade 
se unem para otimizar resultados, baixo custo, 
agilidade e qualidade. Faça parte do novo.

• Inovação – Possibilidade de realização de orça-
mentos sem a necessidade de instalações. Início 
imediato, treinamento on-line, rápido e simples. 
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Nome da InsurTech: Simple2u 
fundação: 2020

   www.simple2u.com.br

Principais fundadores
Empresa do Grupo MAG Aegon (constituída no Sandbox Regulatório Susep).

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A Simple2u é a sua seguradora 100% digital de seguros on demand (sob 
demanda). O cliente só paga o quanto usar pela compra de créditos para 
pagar pelos seguros, do jeito que quiser. 

O cliente também define onde e por qual período deseja estar coberto, 
com uma cobrança baseada em minutos, horas ou dias, debitada dos 
créditos contratados.

Canais de distribuição
Venda direta ao consumidor e parce-
rias com corretores de seguros. 

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Tudo é feito on-line na Simple2You, 
desde a contratação até a ativação do 
seguro. O cliente decide quando quer 
estar coberto com apenas um clique.

Principais produtos
Seguro de Acidentes Pessoais e 
 Seguros Residenciais. 

www.simple2u.com.br
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Nome da InsurTech: ThinkSeg
fundação: 2016

   www.thinkseg.com

    (11) 3004-9815.

   www.thinkseg.com/fale-conosco

Principais fundadores
Andre Gregory
Investidor e empreendedor serial, Gregory deu início a empresas como 
a Fator Seguradora, em 2005, adquiriu a seguradora Cigna, no Brasil, 
e entrou como sócio do BTG Pactual, em 2010, com o desafio de criar, 
do zero, a operação de seguros do banco, liderando e expandindo essa 
frente durante 5 anos. Antes disso, atuou no mercado financeiro, com 
passagens por Citibank e Bank Boston, ajudou na criação e venda da 
startup Apetick, investida do Citibank, e trouxe a marca Vaporetto para 
o Brasil. Hoje, além de ser fundador e CEO do Grupo Thinkseg, André 
também está à frente da GRG Venture Capital.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A ThinkSeg surgiu, em 2016, da união de profissionais da área de 
 seguros impactados por revoluções digitais – como Uber, Netflix e 
Spotify – e que enxergavam a necessidade de mudanças nas grandes 
empresas de onde vieram. A indústria de seguros deve ser democrati-
zada, com preços mais justos, ao mesmo tempo em que não deve haver 
letras miúdas e asteriscos.

• Modelo de Negócio: Pioneira no Brasil no modelo de seguro pago 
por utilização – o Pay Per Use –, totalmente digital. O cliente paga 
o quanto roda, dessa forma, quanto menos rodar, menos paga.

• APP ThinkSeg: Tecnologia de telemetria é capaz de saber se o 
cliente está dirigindo o carro ou se deslocando por outros meios, 
como bicicleta, patinete, ônibus ou por carro de aplicativo e taxi. O 
seguro só será cobrado se o cliente estiver dirigindo o seu carro. 
Além disso, com o intuito de educar motoristas para termos um 

www.thinkseg.com
www.thinkseg.com/fale-conosco
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trânsito mais seguro, o app também analisa o 
comportamento do motorista na direção, com 
as seguintes variáveis: velocidade, aceleração 
e uso do celular, além de dar dicas de como 
 melhorar a condução.

Canais de distribuição
venda direta ao consumidor e parcerias com correto-
res de seguros.
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Nome da InsurTech: Stoa
Fundação: 12/11/2020

   www.stoasolucoesfinanceiras.com.br 

    (31) 9 9184-0943

   eduardo@grupostoa.com.br 

Principais fundadores
Eduardo Marcellini Carneiro de Mendonça, Amanda Fagundes Mourão, 
Renato Miligrana de Aguiar, Luiz Alberto de Faria Sampaio

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Plataforma digital de CRM, backoffice e treinamento para corretoras de 
seguros. Por meio de assinatura mensal, entregamos todo o serviço de 
 backoffice, cotação, emissão e inadimplência de apólices de seguro de mais 
de 40 seguradoras, de forma centralizada e organizada, em  nosso CRM. 
Além disso, provemos todo o conteúdo e material técnico e de  vendas refe-
rentes aos produtos e seguradoras parceiras – tudo de forma isenta.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Gestão de carteira de clientes de múltiplas seguradoras de forma 
centrali zada e eficiente, entregando ao corretor mais tempo para se 
 dedicar às vendas e nenhum tempo gasto com processos operacionais.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Backoffice especializado integrado à plataforma digital de gestão de 
carteira de múltiplas seguradoras e ramos, além da plataforma de con-
teúdo técnico e comercial.

Principais investidores
Sócios. 

www.stoasolucoesfinanceiras.com.br
mailto:eduardo@grupostoa.com.br
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Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)

• 1.000 corretoras parceiras (usuários);

• Integração via API com as mais de 40 segura-
doras parceiras;

• Plataforma digital de venda direta para o cliente 
final (segurado).
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Nome da InsurTech: Tuia Seguros
fundação: 01/08/2018

   www.tuiaseguros.com.br

    (11) 9 7204-1140

   adriano@tuiaseguros.com.br

Principais fundadores
Adriano Fernandes – CEO
Atua no mercado de Seguros há quase 30 anos, em posições de lide-
rança de produtos no Itaú e Sompo Seguros.

Jailson Meireles – CIO
Atua com tecnologia para o mercado de seguros atendendo às princi-
pais seguradoras do País.

Regina Shuller – CPO
Possui experiência em gestão de produtos e portfólio de Seguros de 
 Pessoas, em empresas como Allianz, Itaú, Mapfre, Metlife e Real  Seguros.

Thaisa Ranieri – CCO
Possui anos de vivência no mercado financeiro e especialização em Ino-
vação e Profissões do Futuro.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A Tuia Seguros é focada em pequenas e médias empresas, bem como 
em profissionais liberais (B2B2C) para fornecer o seguro sob medida, 
conforme a atividade do cliente.

Somos orientados aos nichos de clientes, e não ao produto, por modelo 
de propensão de necessidade de cada segmento, tornando mais fácil 
aos clientes compreender, comprar e gerenciar riscos. Uma mudança 
de abordagem de “seguro de (...)” para “seguro para (...)”! Conceito one 
stop shop.

https://www.tuiaseguros.com.br
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Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Simplificar a jornada de compra de seguros,  tornando 
mais fácil aos clientes compreender, comprar e 
 gerenciar riscos.
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Nome da InsurTech: Qlickseguros Insurtech MGA 
fundação: 12/04/2021

   www.qlickseguros.com.br

    (11) 9 8138-2367

   mauricio.coelho@qlickseguros.com.br

Principais fundadores
Mauricio Pereira Coelho
Chamado de MGA (Managing General Agent), esse modelo é uma es-
pécie de mix marketplace e full stack. A startup desenha a estratégia de 
produto/canal/experiência e faz todo o gerenciamento, mas o risco é 
assumido pela seguradora, com uma boa margem de lucro para alinhar 
incentivos, claro.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Permite que as seguradoras desenvolvam e distribuam produtos de 
 seguros por canais digitais, sem comprometer os recursos internos de 
TI ou ficar limitada por sistemas legados. Além disso, permite que as 
empresas digitais ofereçam novos produtos e serviços de seguros a seus 
clientes para aumentar a receita ou a retenção.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Permite que as seguradoras desenvolvam e distribuam produtos de 
 seguros por canais digitais, sem comprometer os recursos internos de 
TI ou ficar limitada por sistemas legados.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Tecnologia própria, de 5a geração, preparada para o openinsurance, 
 flexibilização de contratação de coberturas e serviços, precificação por 
telematics, já integrados com 5 seguradoras em linhas de massificados.

www.qlickseguros.com.br
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Principais investidores
Recursos próprios.
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Nome da InsurTech: Zipia 
fundação: 01/04/2020

   www.zipia.com.br

    (11) 9 7553-3165

   pedro@zipia.com.br

Principais fundadores
Pedro Yue – CEO
Strategy consultant (Bain) turned executive (QuinStreet) turned entrepreneur. 
Built QuinStreet’s operations in Brazil and now spun-out the business as Zipia.

Simon Birrell – CTO
Entrepreneur and coder who has worked in games, virtual reality, AI, robotics, 
corporate software and digital marketing, now entering his fourth startup.

Daniel Possa – VP of Operations
Digital media specialist with a Social Communication and Semiotics studies 
background. Now starting his first startup as a co-founder.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Conecta corretores e seguradoras com consumidores pela internet em tempo 
real, abrindo o digital como canal de aquisição de clientes de forma eficiente 
e escalável. Nossa solução combina a geração de leads qualificados em uma 
rede proprietária de marketing digital com uma plataforma web que permite 
o gerenciamento dos times de vendas com transparência e eficiência.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Permitir aos corretores aumentarem suas vendas atendendo os clientes 
que estão na Internet, de forma simples, eficiente e escalável.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Tecnologia e experiência em marketing digital unidos em uma plata-
forma que possibilita ao corretor alcançar novos clientes em tempo real, 
já qualificados e segmentados.

www.zipia.com.br
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Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Atualmente, com foco primário em seguro auto, 
consolidar a expansão para demais segmentos de 
seguros e incluir novos produtos, como consórcios e 
financiamentos, bem como expandir funcionalidades 
da plataforma para continuar facilitando o processo 
de vendas para os corretores.

Principais investidores
500 Startups, Canary, anjos.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Time experiente e solução comprovada em um mer-
cado de grande oportunidade.
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Nome da InsurTech: Amar Assist (Amar Assistência em Seguros SA)
fundação: 12/12 /2012 

   www.amarassist.com.br/

    (11) 9 7073-8484

   bgallo@amarassist.com.br

Principais fundadores
Bruno Gallo
Fundador, ex-gerente de projetos URBIA Properties, ex-gerente de 
expan são Gazit Brasil, ex-gestor de novos negócios Grupo Memorial.

Rodrigo Guerra
Cofundador, investidor, ex-Diretor-Geral SPDL, ex-CEO Grupo Memorial, 
ex-CFO AGV Logística AS.

Philip Reade
Cofundador, investidor, ex-sócio Tarpon Investimentos e membro do 
board Cultura Inglesa.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Somos uma InsurTech especializada 
na comercialização de serviços de 
proteção financeira de risco atuarial 
proprietário e de terceiros (seguros), 
e prestação de serviço pós-vida (assis-
tência funerária), com abrangência 
em todos os municípios do Brasil.

Nosso público é composto majorita-
riamente por mulheres, de grandes 
capitais, com idades entre 45 e 55 anos, 
que possuem pais idosos ou já passaram 
pela perda de um ente querido e sabem 
o quão custoso é passar por essa situa-
ção sensível, tanto  economicamente 
como emocionalmente. Nossos princi-
pais produtos são:

https://amarassist.com.br/
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• Plano Funerário Familiar; 

• Plano Anjo da Guarda; 

• Jazigo Garantido (risco próprio); 

• Cremação Garantida (risco próprio); 

• Seguro Renda (risco de terceiros); 

• Amar Mais (risco de terceiros);

• Amar PET (risco próprio).

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Por meio de produtos inovadores e diferenciados com 
abrangência nacional, nossa empresa promove proteção, 
acolhimento e segurança familiar, patrimonial, emocio-
nal e de saúde para brasileiros das classes B, C e D.

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Somos uma empresa 100% digital com muita tecno-
logia envolvida em todos os processos, desde a 
geração de oportunidades e vendas, até resoluções de 
solicitações e acionamento emergencial.  Nosso siste-
ma desenvolvido in house nos permite estar integrados 
com múltiplas plataformas e gerenciar conteúdo, rela-
cionamento, oportunidades, contratos e cobrança.

Nossa tese está lastreada em risco atuarial, esca-
labilidade e recorrência, suportada por 5 pilares: 
tecnologia, marketing digital, inside sales, inteligência 
de dados e gestão de cobranças.

Nossa plataforma verticalizada nos garante muita 
autonomia para desenvolvimento de novas soluções, 
rápida adaptação e controle de custos.

Principais investidores
Philip Reade
https://www.linkedin.com/in/philip-reade-63193

Rodrigo Guerra
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-guerra-025252

Duxx Investimentos
http://duxxinvestimentos.com.br

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Validação do modelo de negócio já efetivada, potencial 
de crescimento exponencial, risco atuarial proprietário, 
recorrência, abrangência nacional, time de executivos e 
setor em início de transformação digital.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)

• Lançamento de novos produtos, dentro e fora 
do segmento funerário;

• Desenvolvimento e evolução da nossa platafor-
ma de business intelligence;

• Expansão regional para as regiões Sul e Nordeste;

• Fortalecimento da marca;

• Criação de novos ativos digitais.

Amar Assist em números: 

• ARR de R$ 18MM;

• + de 12 mil assistências realizadas;

• + 14 mil contratos ativos (85% SP + RJ);

• + de 100 mil vidas protegidas;

• 6 a 7 mil leads mensais;

• + de 800 vendas mensais;

• Média de 50% de crescimento anual nos últi-
mos anos, apenas de forma orgânica; 

• Maior NPS do setor com 82 pontos;

• Fluxo de recebíveis com mais de 70% de con-
centração em cartão de crédito.

https://www.linkedin.com/in/philip-reade-63193
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-guerra-025252http://
http://duxxinvestimentos.com.br
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Nome da InsurTech: Sami Saúde
fundação: 19/06/2018

   www.samisaude.com.br

    (11) 9 9281-3555

   vitor.asseituno@samisaude.com

Principais fundadores
Vitor Asseituno
Médico formado pela Unifesp, com MBA em Finanças pela FGV.

Guilherme Berardo
Formado em International Business pela San Diego State University, com 
intercâmbio pela Universidade de Barcelona, CFA charterholder.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Planos de saúde para PMEs.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Altos reajustes pelos planos de saúde.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Médico de família, rede mais qualificada, telemedicina, preços menores, 
reajustes menores e Gympass incluso.

Principais investidores
Redpoint, Canary, monashees, Valor Capital Group.

O que levou esses investidores a apostar na sua empresa?
Potencial de mercado, time de fundadores.

www.samisaude.com.br
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Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Atingir mais de 100 mil membros na cidade de 
São Paulo.
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Nome da InsurTech: Flix
fundação: 20/05/202

   www.flix.com.vc

    (11) 9 9283-8989

   felipe@flix.com.vc

Principais fundadores
Luis Felipe Barranco – CEO
Um dos fundadores da Flix. Possui formação em Comunicação Social 
e Marketing pela Universidade Paulista (UNIP). Antes de fundar a Flix, 
 Felipe atuou por 10 anos como Diretor de MKT Latan na Aon.

Marcos Carneiro – COO
Um dos fundadores da Flix. É formado pela ESPM, em Comunicação 
Social e Marketing, e possui experiências como empreendedor em agên-
cias de publicidade, ações promocionais e live marketing.

Manoel Carlos Barranco – Chairman
Um dos fundadores da Flix. Formado em Administração, antes de fundar 
a Flix, era sócio-proprietário da Sicura Corretora de Seguros – empresa 
que está há 25 anos no mercado.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A Flix é uma seguradora 100% digital focada na distribuição de produ-
tos de seguros e assistências residenciais, de forma descomplicada, 
acessível e flexível. A empresa investe em soluções inovadoras para tra-
zer o melhor do mercado sem burocracia ou qualquer tipo de multa 
 contratual. Seu público-alvo são as classes B/C/D/E, tendo como  enfoque 
principal os utilizadores dos serviços de assistência – por exemplo, mães 
solteiras e jovens que passaram a morar sozinhos.

A empresa disponibiliza o limite de cobertura financeira (securitária) 
que mais faz sentido para o segurado, com até 150 combinações entre 
 coberturas financeiras e serviços de assistências. 

Suas principais ofertas são:

https://www.flix.com.vc
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• Seguro Residencial: cobertura contra  queda 
de raio, incêndio e explosão, roubo e furto 
qualifi cado e danos elétricos.

• Assistência Emergencial: chaveiro, eletricis-
ta, encanador e vidraceiro.

• Assistência Home Office: suporte para repa-
ros em desktops, notebooks e periféricos.

• Assistência Pet: plano assistencial com con-
sultas veterinárias e informações sobre vacinas. 

• Assistência Eletroassist (linha marrom e 
branca): cobertura de eletrodomésticos (tele-
visão, geladeira etc.).

Seu modelo de negócio permite a arrecadação por 
meio dos prêmios de seguro com geração  recorrente. 
Com o modelo de cobrança por assinatura, a taxa de 
perda é quase zero, o que dá um volume muito ex-
pressivo de receita à empresa.

Em fevereiro de 2021, a empresa recebeu autoriza-
ção da licença para operar como seguradora 100% 
digital, participante do Sandbox Regulatório da  Susep, 
mudando o foco e afunilando os objetivos de disse-
minar essa nova proposta de mercado no maior 
número de pessoas possível. 

Junto com essa nova proposta, a startup lançou o 
Flix2Busines – plataforma que também viabiliza, 
agiliza e aproxima empresas a construir essa visão. 
Com isso, aumentaram as possibilidades e a expan-
são em uma frente B2B2C, consolidando-se em uma 
iniciativa de Affinity Digital para um novo mercado 
emergente de distribuição de seguros.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Hoje, no Brasil, cerca de 86% dos domicílios não pos-
suem seguro residencial. A empresa visa preencher 
essa lacuna do mercado, com o propósito de digita-
lizar, democratizar, escalar e simplificar um produto 
inovador. Oferece uma nova perspectiva sobre prote-

ção imobiliária, além de proporcionar aos segurados 
simplicidade, facilidade e flexibilização dos serviços, 
em um modelo de mensalidade recorrente e sem ca-
rência, gerando mais autonomia do cliente sobre o 
produto e menos burocracia nos processos.

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
O principal diferencial da Flix está na facilidade e fle-
xibilidade para a contratação do seguro residencial. A 
contratação é feita de forma totalmente descomplica-
da, prezando pela confiança no cliente. Por exemplo, 
o cliente não precisa enviar documentação para com-
provar a localização do imóvel a ser segurado. 

O modelo de cobrança por assinatura é outro 
diferencial importante, dando ao segurado a possi-
bilidade de ser cancelado a qualquer momento. Os 
planos personalizados da Flix são vendidos a partir 
de R$ 9,90 por mês, com a vantagem de as assistên-
cias serem utilizadas oito vezes ao mês, sem causar 
atualizações ou mudanças de preço na mensalidade.

Outro diferencial muito importante e fundamental 
nos dias de hoje é toda tecnologia aplicada e embar-
cada para o onboard, e integração com novos canais 
de distribuição, agilizando ao máximo o processo e 
criando uma agilidade não vista no mercado atual.

Principais investidores
Fundados e Domo Invest.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
A Domo Invest já vinha analisando as operações de 
seguros e percebeu um potencial muito grande na 
Flix, pelo seu modelo de negócio e serviços ofereci-
dos. Decidiu apoiar a InsurTech em novas estratégias 
comerciais e acredita que, nos próximos 6 meses, co-
meçará a ter retorno positivo com esse investimento.
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Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Desenvolver todo o plano de negócio apresen tado 
aos investidores e à Susep por fazer parte desse 
impor tante projeto para o mercado de seguros no 
Brasil. Temos uma projeção de crescimento rele-
vante que nos dá uma previsibilidade de possível 
migração para outras segmentações do regulador, e 
isso possibi lita a ampliação de portfólio de produtos 
e serviços.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
A Flix acredita que existe um mercado enorme a 
ser explorado constituído de pessoas que ainda 
não enxergam como o seguro pode ser sinônimo 
de qualidade de vida. Por isso, busca transformar 
a visão das pessoas sobre seguros serem um “mal 
 necessário” e trazer mais consciência aos brasileiros 
da importância do produto, fortalecendo o discurso 
sobre os benefícios à qualidade de vida e o impacto 
econômico que ela proporciona aos segurados.

Do ponto de vista de negócios, estamos em um mo-
mento crucial para o setor no País, em que muitas 
tecnologias e soluções inovadoras vêm sendo tes-
tadas e implementadas com foco no cliente, como 
exemplo do Sandbox da Susep.
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Nome da InsurTech: Touch Seguros
fundação: 01/01/2018

   www.touchseguros.com.br

    (44) 9 9101-7984

   cristiano.vicentin@touchseguros.com.br

Principais fundadores
Cristiano Felipe Vicentin
Com mais de 10 anos de experiência no mercado de seguros, mais 
 focado em tecnologias e plataformas de seguros.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A Touch Seguros aproxima o produto de seguros à nichos de negó-
cios específicos, como Imobiliárias/Administradoras de Condomínio, 
 Revendas Agrícolas/Auto, entre outros, gerando diferenciais de produ-
tos e novos negócios.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Criamos alternativas mais simples para levar o seguro para o consumi-
dor, já que, atualmente, o mercado é muito burocrático e engessado.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Somos 100% Digital, trabalhamos com modelo de parcerias, nossos par-
ceiros fazem a venda do seguro.

Temos tecnologia própria, não dependemos de terceiro para desenhar 
e customizar nossos produtos. A plataforma é própria, o que gera velo-
cidade e capacidade de adaptação ao mercado de forma ágil e eficiente.

www.touchseguros.com.br
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Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)

• Novos produtos focados em novos nichos e 
parceiros;

• White Label (criação de um ambiente de segu-
ros com a cara parceiro);

• Autonomia total do parceiro ou segurado;

• Seguradora Digital.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
Trabalhamos com inovação, estamos realmente focados 
no propósito de criar modelos alternativos de seguros.
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Nome da InsurTech: WinSocial
fundação: 04/10/2017

   www.winsocial.com.br

    (21) 9 9106-2673

   rosas@winsocial.com.br

Principais fundadores
Rafael Rosas
É formado em Administração de Empresas na PUC-Rio e possui MBA em 
Gestão de Negócios em TI ,na FGV-RJ, e em Gerenciamento de Projetos, 
na mesma instituição. Rafael atua há mais de 20 anos no mercado segu-
rador, tendo passado por cargos de liderança, nas áreas de Experiência 
do Usuário, Marketing Digital e Canais Digitais. No momento, atua como 
Head da WinSocial – uma InsurTech de seguro de vida inclusivo e que 
recompensa as atitudes saudáveis.

Helder Molina
É formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Mackenzie São 
 Paulo, com pós-graduação em MBA Executivo, da Universidade de São Paulo 
(USP), e designação LIMRA Leadership Institute Fellow (LLIF).  Durante 2007 
e 2011, atuou como diretor estatutário da Fenaprevi. Em 2004,  assumiu a 
presidência da MAG Seguros. Membro do conselho da Abraap (Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência  Privada).

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A WinSocial valoriza a importância dos hábitos saudáveis na busca por 
uma vida equilibrada e longeva. Por isso, ela traz para o mercado o que 
nenhuma outra empresa é capaz de oferecer: um seguro de vida que 
recompensa as suas atitudes saudáveis, traduzido no preço persona-
lizado do seguro. Inclusive para aqueles que tenham alguma condição 
de saúde que não escolheram ter, como diabetes. Essas pessoas são 
 severamente penalizadas na contratação de uma proteção financeira no 
mercado de seguros.
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O Seguro de vida da WinSocial também conta com o pa-
cote de serviços Bem-Estar, com telemedicina, consulta 
por vídeo e descontos em medicamentos e exames.

A WinSocial é pioneira na utilização do underwriting 
digital com uso de videoselfie para análise de bati-
mento cardíaco e integração com aplicações nativas 
(Google Fit e Apple Heath). Inovar é reconhecer as 
suas particularidades e acreditar nas suas escolhas. 
Por isso, a WinSocial te empodera com informações, 
serviços e tecnologia que ajudam o cliente no que 
é mais importante: cuidar da sua saúde e proteger 
 financeiramente quem você ama.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Oferecemos um seguro de vida para pessoas com 
condições crônicas de saúde (diabetes, por exemplo) 
que são severamente penalizadas pelas  seguradoras. 
Além disso, estimulamos uma vida saudável e  longeva 
por meio de uma recompensa no preço do seguro. 
Dessa forma, a WinSocial oferece um Seguro de vida 
inclusivo e justo.

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?

• Acesso ao seguro de vida para pessoas com 
doenças crônicas, como diabetes;

• Preço justo no seguro de vida, considerando 
inclusive os hábitos saudáveis;

• Pacote de serviços em vida – telemedicina, con-
sulta por vídeo e descontos em medicamentos 
e exames;

• Conteúdo personalizados em parceria com 
 influenciadores digitais e especialistas de cada 
cluster.

Principais investidores
A WinSocial é uma empresa do Grupo Econômico 
Mongeral Aegon.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Os investidores identificaram que a WinSocial é uma 
solução que resolve uma dor do mercado e que am-
plia o acesso ao seguro para a população brasileira, 
com projeção de exponenciação do modelo, inclusive 
para outros países.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)

• Criação de novos produtos customizados para 
os clusters;

• Ampliação do relacionamento com os clusters;

• Criação de uma experiência customer centric 
com foco no mobile.
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Nome da InsurTech: Cliente Agente
fundação: 10/11/2017

   www.clienteagente.com.br

    (11) 9 4716-4230

   kleber@clienteagente.com.br 

Principais fundadores
Kleber de Paula
Empreendedor com atuação no mercado de seguros desde 1996, for-
mado em MKT e Pós-graduado em comunicação pela ESPM. Fundador 
das Corretoras FBN Adm/FBN RE e Induscorp.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Atuamos ajudando corretores a ter conteúdo para o ambiente digital e 
oferecemos a primeira e única plataforma de MKT de Indicações feita 
para corretores de seguros no Brasil. Assessoramos corretores que de-
sejam ter um posicionamento inconfundível nas redes sociais.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Transformação digital dos corretores de seguros, ampliação da escala do 
mercado por meio dos clientes satisfeitos que se tornam promotores.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Conhecimento do mercado, tecnologia de baixo custo e fácil utilização.

Principais investidores
Plug`n Play/Porto Seguro.

O que levou esses investidores a apostar na sua empresa?
Sinergia com o mercado de seguros e importância de ajudar os corretores 
de seguros, que são o maior canal de distribuição e estão ameaçados.

www.clienteagente.com.br
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Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Nos próximos anos, teremos mais de 4.000 corre-
tores na base.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
Estamos entrando em uma fase de maior tração, bus-
camos investimento para acelerar a implementação 
de soluções já mapeadas, assim como implemen-
tar novas formas de reconhecimento aos clientes e, 
 consequentemente, melhor monetização da startup.
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Nome da InsurTech: ME SINTO SEGURO
fundação: 08/01/2019

   www.mesintoseguro.com.br

    (46) 9 8409-1571

   lucas.bandeira@mesintoseguro.com.br

Principais fundadores
Lucas Bandeira e Odair Machado.

Breve apresentação dos principais fundadores
Lucas foi corretor de seguros no agronegócio, tem formação em design 
e grande experiência com o mercado de inovação e tecnologia. Odair 
é  Engenheiro Agrônomo, com experiência no mercado de seguros e 
crédito, e vivência internacional. Atualmente, ministra treinamentos 
junto à CNA, Funenseg e outras entidades na área de perícia e gestão 
de riscos  agrícolas.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Modelo de negócios B2B2C. Nossa plataforma permite que corretores 
de seguros agro façam análise de riscos, gestão de apólices e sinistros, e 
distribuam produtos de seguros dos agronegócios.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Gestão, análise e distribuição de Seguros Agro, conectando o produtor 
rural, o corretor de seguros, os distribuidores de insumos, as segura-
doras e resseguradoras.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Equipe especializada no mercado de seguros agro e tecnologia.
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Principais investidores
Investimentos Bootstrap.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Equipe, proposta e tecnologia.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Distribuidor Digital de Produtos de Seguros Agro.
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Nome da InsurTech: Segure.me
fundação: 06/10/2016

   www.segure.me

    (11) 3241-1400

   contato@segure.me

Principais fundadores
Luiz Bruzadin
Executivo com mais de 35 anos de experiência profissional nos  segmentos 
de serviços financeiros e seguros. Nos últimos 30 anos, ocupou posições de 
liderança nas áreas de vendas e desenvolvimento de novos negócios, por 
exemplo: Icatu Seguros, CCF, CIGNA, Canada Life e MetLife. Tem atuado 
como investidor anjo desde 2007, participa como membro do GV Angels e é 
sócio da Health Angels BR. É formado em Administração de empresas pela 
FAAP e possui um EMBA no programa OneMBA pela FGV-EAESP.

Adam Leite
Consultor em Tecnologia com mais de 20 anos de experiência 
profissional na área financeira. Atuou na liderança de projetos com-
plexos de conectividade, migrações e transformação digital nos bancos 
 Multiplic, BankBoston e Itaú. É formado em tecnologia pelo  Mackenzie, 
 pós-graduado em administração pelo CEAG-FGV-EAESP e MBA em 
Gestão e Engenharia de Produtos e Serviços pela POLI-USP. Cursou 
Mestrado Profissional em Engenharia de Software no IPT-USP e Gestão 
Ambiental na FEI.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
O modelo de negócio da segure.me é de fee for service. Atuamos interme-
diando contratos de seguros, planos de previdência, consórcios e outros 
serviços, financeiros e não financeiros, como carros por assinatura e pla-
nos de saúde com foco voltado para atender clientes pessoas físicas e 
pessoas jurídicas de forma consultiva e por meio de  autosserviço, ofer-
tando uma gama de opções de planos em seguradoras líderes em seus 
mercados que passam por uma curadoria. A captação de leads ocorre 
pelo uso de ferramentas de marketing digital e de jornadas de compra 
completas, ofertando aos nossos clientes conveniência, transparência e 
custos adequados.

www.segure.me
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Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Atender aos clientes de forma conveniente, rápida, 
segura e transparente, com ética e comparando 
condi ções de várias seguradoras.

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Agilidade, transparência, conveniência e atendi-
mento às necessidades de nossos clientes.

Principais investidores
Os próprios fundadores.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Não temos investidores externos.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Aprimorar nossas jornadas de compra, melhorar 
 gestão de backoffice e aumentar a captação de leads.
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Nome da InsurTech: Car10
fundação:10/09/2014

   www.car10.com.br

    (11) 2914-0019

   contato@car10.com.br

Principais fundadores
Fábio, Fernando e Renato Gimenez e José Luíz Tafner.

Breve apresentação dos principais fundadores
Família Gimenez atua a mais de 40 anos no mercado de seguros e 
 reparação automotiva, com sólida presença no ecossistema securitário 
através da AutoReg e Car10.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Plataforma digital de serviços automotivos, conectando clientes B2B2C, 
por meio de benefícios exclusivos, a uma rede de mais de 8.000 oficinas 
por todo o País.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Atenuamos o estigma de insegurança nos serviços de reparação auto-
motiva para os clientes usuários de carros segurados e não segurados, 
promovemos a digitalização das oficinas e propiciamos novos pontos de 
contatos entre seguradoras e segurados, aumentando a relevância e  valor 
entregue na jornada de compra e utilização de seguros automotivos.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Grande abrangência e capilaridade, curadoria de rede e processos, 
jornadas altamente digitais e ampla capacidade de implementação, 
customi zação e operação.

www.car10.com.br
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Principais investidores
Família Gimenez, família Tafner, família Passareli e 
Webmotors.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Histórico de sucesso e reputação da família Gimenez, 
ampla capacidade de implementação, operação e 
aceleração de negócios.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Utilização da plataforma para promoção e distribui-
ção de seguros e continuidade de entrega de soluções 
para o dia a dia do segurado na gestão de seu veículo, 
como agenda do carro integrada à  jornada de com-
pras de serviços, pneus, acessórios e assistência a 
pequenos reparos.
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Nome da InsurTech: MOSHE SI 
fundação: 20/01/

   www.moshe.com.br

    (11) 5083-4326

   suporte@moshe.com.br

Principais fundadores
Mauricio Aniceto Marques
Mauricio começou sua carreira na área de seguros em uma corretora 
em 1984. Desde então, desenvolveu um sistema de cálculo e gestão 
para essa corretora, que serviu de base para o seu sistema. Ao abrir 
a MOSHE SI, colocou no mercado o seu sistema, que vem recebendo 
melho rias e inovações desde então.

Primeira gestão do mercado, primeiro multicálculo de Auto do mercado, 
primeiro sistema web, primeiro sistema em nuvem, pioneiro no Azure 
Brasil, primeiro APP para corretor e segurado do mercado, primeiro a 
comercializar API para seu ambiente e, agora, primeiro a integrar LGPD.

De nossas soluções, uma das que mais se destaca é a automação e baixa 
de comissões em todas as seguradoras com um processo que utiliza até 
conceitos de inteligência artificial e machine learning para ajudar o corretor.

A constante busca por inovação e customizações de soluções para corre-
toras são nossa marca registrada.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Gestão para corretores, multicálculo, LGPD, app para corretores, app 
para segurados, sistema para assessorias, baixa de PDF, baixa de 
 comissão, IA e ML, EDI de documentos em nuvem e desenvolvimento 
customizado para corretoras.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Automação de tarefas, integrações com segurados e seguradoras, 
integra ção com CRMs e API de parceiros.

www.moshe.com.br/
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Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Solução completa para um ERP Vertical de seguros 
em todos os ramos em formato SAAS com uso de 
computação em nuvem e colocation em datacenter.

Principais investidores
Próprio.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Inovações

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Continuação do desenvolvimento de soluções para 
corretores, assessorias e seguradoras. Produtos de en-
trada para ajuda de corretores e mais opções para o 
uso direto do segurado. Continuous delivery de soluções.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
Somos a solução para Integração com ou sem API, 
automação, processos, continuous delivery, SAAS, web, 
PWA, apps com soluções prontas e customizadas.
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Nome da InsurTech: Fitinsur
fundação: 01/12/2019

   www.fitinsur.com.br

    (11) 9 9383-0096

   denise.oliveira@fitinsur.com.br

Principais fundadores
Denise Oliveira – CEO & founder
Vinte e três anos de experiência em TI, oito dos quais ocupando cargos 
de alta administração em bancos nacionais e multinacionais, instituições 
financeiras e seguradoras. Liderança de times locais e internacionais 
nos seguintes países: México, Colômbia, EUA, Reino Unido e China.

Carlos Wagner – CTO e cofundador
Trinta anos de experiência com TI e desenvolvimento de software. Cerca 
de 20 anos de experiência específica com soluções de transformação 
digital. Conhecimento em diversos setores: bancário, seguros, tele-
comunicações, serviços, factoring etc. 

Erika Chou – CMO & co-founder
Formação em Administração de Empresas pela FAAP e  pós-graduação 
em Marketing de Serviços pela ESPM. Inglês e mandarim fluentes. 
Profissional com mais de 20 anos de experiência em áreas comercial, 
marketing, digital e planejamento de canais de vendas em cargos de 
gestão, incluindo gerenciamento de equipes multidisciplinares e inclu-
sive remotas, em empresas multinacionais no setor de serviços como 
HP, Chubb, Liberty e AIG.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Viabiliza o desenvolvimento de novos modelos de negócio, produtos e 
canais de distribuição em ecossistemas digitais por meio de uma plata-
forma tecnológica, facilmente integrável com empresas de quaisquer 
segmentos e as mais diversas tecnologias – tudo isso de forma fluída e 
totalmente em modelo de nuvem.

www.fitinsur.com.br
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Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Democratização do acesso aos produtos de linhas 
comerciais e fácil acesso a digitalização por parte dos 
corretores, seguradoras e assessorias.

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Inovação em oferta, modelo de negócio, inovação 
tecnológica e inovação em processos.

Principais investidores
Investimento próprio.
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Nome da InsurTech: Emotion Seguros S.A.
fundação: 03/12/2020

   www.emotion.com.br

    (11) 9 7690-0274

   wchinchio@emotion.com.br

Principais fundadores
Valdemir Navarro e Wladimir Chinchio.

Breve apresentação dos principais fundadores
A Emotion é fruto da visão e inquietação dos cofundadores, Wladimir 
Chinchio (CEO) e Valdemir Navarro (CTO). Juntos, os empreendedores 
somam uma experiência acumulada de mais de quatro décadas atuan-
do no mercado segurador nacional. Ao longo desse tempo,  puderam 
acompanhar as práticas e os pleitos de pessoas e empresas na área de 
seguros. Chinchio (41) é administrador com especialização em tecnologia 
e internet. Possui mais de 25 anos de experiência no desenho e desen-
volvimento de produtos e serviços de tecnologia na área de  seguros. 
Realizou projetos de inovação para grandes seguradoras, como Itaú 
 Seguros, Bradesco Seguros, Mapfre, Cardif, AIG Seguros, AXA Seguros.

Um especialista em inovação e segurança da informação, Navarro (54 
anos) é formado em tecnologia, com MBA no mercado de derivativos. 
Atuando por mais de 30 anos no desenvolvimento de produtos de 
tecno logia para o mercado financeiro, telecom, serviços e varejo, reali-
zou projetos de inovação para empresas, como Grupo ACCOR, Lojas 
Riachuelo, Banco Itaú, Mapfre, AXA Seguros, AIG, CPqD e Vivo.

Ambos os executivos são também sócio-fundadores da Vayon Insurance 
Solutions – empresa de soluções de tecnologia e negócios para o mer-
cado de seguros.

www.emotion.com.br
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O que a InsurTech faz?  modelo de 
negócio, principais ofertas, público-alvo, 
outras informações relevantes

• Oferta e proposta de valor: A Emotion é uma 
seguradora de vida pioneira ao criar uma nova 
modalidade de seguros: seguros emocionais. 
São serviços que vão além da cobertura finan-
ceira para promover também conforto mental 
e emocional.

A empresa criou o seguro de vida Stories, o 
primeiro seguro de amor do mundo. O seguro 
Stories entrega proteção financeira, por meio da 
cobertura de morte acidental e conforto emocio-
nal, pela plataforma Stories – uma plataforma 
digital baseada em IA que foi desenvolvida para 
auxiliar o segurado a “guardar amor”. Em  termos 
técnicos, a plataforma com auxílio do Guido 
(assistente virtual) ajuda o segurado a guardar 
mensagens, declarações, histórias, conselhos, 
fotos, vídeos, receitas, e assim por diante, cri-
ando um vasto repositório de memórias, uma 
espécie de cofre afetivo. Como consequência, 
após a morte do segurado(a), os beneficiários 
desfrutam de uma reserva financeira e também 
de uma reserva afetiva inestimável.

• Modelo de negócio: Com um modelo de negó-
cio B2C e B2B2C, somos pioneiros em entregar 
seguros de vida que são pagos de acordo com 
o uso, que podem ser ligados e desligados a 
qualquer momento. Nossos seguros, além da 
proteção financeira (por meio de coberturas 
 securitárias), entregam a plataforma Stories – 
um serviço inédito no mercado de seguro que 
permite ao segurado compartilhar informa-
ções, guardar documentos, registrar momentos 
importantes e, principalmente, declarar o seu 
amor às pessoas que ama e quer proteger.

Sendo assim, a Emotion ganha com a venda de 
coberturas e com a venda do serviço.

• Público-alvo: Pais ou avós, homens e mulheres 
com idade entre 25 a 60 anos.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Além de todas as questões pertinentes a uma segura dora 
tradicional – como planejamento  sucessório, blindagem 
patrimonial e indenização financeira para o segurado –, 
a Emotion cuida da parte emocional de quem fica. Afinal, 
seguro é sobre amor, e não sobre dinheiro.

Além disso, a Emotion mostra como é importante 
perpetuar os momentos vividos com a pessoa que se 
foi e incentiva as pessoas a viverem a vida de forma 
intensa e sem arrependimentos.

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
A Emotion é a primeira seguradora do mundo criada 
para inspirar pessoas a celebrarem e eternizarem his-
tórias de vida. Com o propósito de inspirar e elevar 
a experiência humana, a InsurTech incentiva as pes-
soas a abraçarem os ciclos e as tribulações da vida e a 
constatarem um paradoxo: considerar a finitude leva 
a pensar mais na vida. A InsurTech também  incentiva 
as pessoas a ponderarem sobre a importância de 
registrar os bons momentos, os aprendizados, as me-
mórias; a não deixarem as declarações de amor para 
amanhã e a não deixarem a aventura da vida passar 
batida nas demandas do cotidiano. Não é sobre mor-
te, é sobre viver melhor e celebrar a vida todos os dias.

A inovação do conceito (seguros emocionais) é a 
principal inovação da Emotion, mas não é só isso:

• A Emotion é uma seguradora 100% digital. Com 
isso, todas as demandas do segurado podem 
ser feitas diretamente no app e têm validade 
instantânea – clicou, tá valendo – além de o 
segurado poder incluir beneficiários, alterar im-
portância segurada etc.
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• O seguro Stories é calculado por segundo, e o se-
gurado paga somente pelo que usar. Chegou em 
casa e entendeu que o risco diminuiu? Pode dimi-
nuir a cobertura. Vai pegar um avião e deu aquele 
frio na barriga? Pode aumentar a cobertura.

• Na Emotion, o segurado usa e depois paga, 
pois o pagamento é feito com base no uso.

• Acreditamos na simplicidade – tudo aqui é sim-
ples, sem letras miúdas.

Principais investidores
Até o momento, foram investidos mais de 2,5 milhões, 
e todo investimento foi efetuado pelos sócios. A 
 Emotion é um caso de Skin in the game.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
N/A.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Além do lançamento de novos produtos de Vida, 
 Viagem e Previdência. Em termos de evolução, 
 nossa atenção vai, principalmente, para a evolução 
do nível de maturidade dos nossos algoritmos de IA, 
mais especificamente na evolução do Guido (nosso 
assistente virtual).

Nessa linha, estruturamos 3 níveis de maturidade 
para o Guido:

O primeiro LOW já está em testes beta, é um 
agente conversacional que simula uma conversa 
humana baseada em um tema/assunto predefinido 

com respostas mapeadas em um algoritmo árvore de 
decisão. As respostas do usuário são simples e objeti-
vas, com botões, mas alimentam uma base de dados 
de aprendizado que será utilizada nos sistemas de 
CRM e de base de conhecimento do usuário.

O segundo é INTERMEDIATE – estamos trabalhando 
neste – no qual o diálogo com o usuário é mais aber-
to e utiliza de aprendizado de máquina (utilizamos o 
dialogflow) para determinar a intensão do usuário e o 
prosseguimento da conversa. Aqui, já estamos utili-
zando NPL, Speech to Text e Text to Speech.

O terceiro é ADVANCED, no qual vamos utilizar 
de  redes neurais recorrente para identificação e 
sequência do diálogo com o usuário, inclusive, pre-
vendo quando será a próxima interação do usuário 
com a Emotion.

Trabalhamos para chegar ao nível avançando até o 
final do próximo ano.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
O mercado de seguro vive um momento único, com 
a regulação sendo sistematicamente simplificada, 
incentivando cada vez mais a inovação. Iniciativas 
como as de open banking e open insurance abrem 
oportunidades para novos modelos de distribuição, 
novos produtos e, principalmente, uma nova expe-
riência aos clientes.

A Emotion nasce pronta para o contexto de  mercado 
aberto, com pessoas, processos e tecnologia para 
aproveitar todas essas oportunidades.
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Nome da InsurTech: Ciclic Corretora de Seguros SA
fundação: 15/11/2017

   www.ciclic.com.br

    (11) 9 8926-1677

   raphael@ciclic.com.br

Principais fundadores
BB Seguros e Principal Financial Group.

Breve apresentação dos principais fundadores
Corporate Venture
Lançada pelo executivo de mercado Raphael Swierczynski, com 27 anos 
de atuação em seguros, foi CEO da seguradora australiana QBE, sócio da 
Thinkseg e é CEO da Ciclic desde o seu início.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Desenvolvimento de produtos, em parcerias com seguradoras e 
 empresas de serviços, e distribuição no mundo digital (B2C).

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Trazer produtos mais adequados aos clientes e aumentar a quantidade 
de consumidores de produtos de seguros. De fato, proteger as pessoas 
em todos os ciclos da vida.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Agilidade, conveniência e disponibilidade.

Principais investidores
BB Seguros e PFG.

www.ciclic.com.br
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O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Entendimento de que o mercado iria se  transformar 
e oportunidade de fazer isso por meio de uma 
 empresa nova, ágil e independente.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Lançamento de novos produtos de proteção por 
meio de uma plataforma cada vez mais integrada e 
que atende às necessidades dos clientes.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
Foco total no cliente, geração de valor e experiência.
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Nome da InsurTech: Pitzi
fundação: 10/02/2012

   www.pitzi.com.br

    (11) 2579-0068

   ajuda@pitzi.com.br

Principais fundadores
Daniel Hatkoff.
Daniel Hatkoff é empresário e fundador da Pitzi. Antes de se mudar dos 
Estados Unidos para o Brasil para fundar a InsurTech, atuou como ana-
lista financeiro na Warburg Pincus e na Morgan Stanley & Co., na cidade 
de Nova York. Daniel é natural da Califórnia, fluente em português e um 
músico talentoso, bacharel em artes pelo Oberlin College.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Utilizando tecnologia proprietária, integração com grandes seguradoras 
e domínio de toda a cadeia de suprimentos, a Pitzi permite que vare-
jistas de todos os portes aumentem seu faturamento e fidelizem seus 
clientes oferecendo seguro de celular.

Presente em mais de 2.000 pontos de venda, a Pitzi é a plataforma por 
trás do seguro de celular oferecido por varejistas como Grupo Mateus, 
Schumann, Mercado Livre, Amazon, Motorola, entre muitos outros.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
A Pitzi faz a ponte entre seguradoras e varejistas, permitindo que lojas físi-
cas e digitais ofereçam seguro de celular de forma simples e encantadora.

A InsurTech oferece um produto digital de fácil integração e cuida de 
toda a operação do seguro, desde a emissão até o sinistro, permitindo 
que o varejista foque naquilo que faz melhor: vender.

https://pitzi.com.br
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Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Focando nos pilares Velocidade, Tecnologia e 
 Empatia, a Pitzi construiu uma cadeia de supri mentos 
inovadora centrada em logística reversa, fábricas de 
remanufatura e reparo, processamento digital de 
 sinistros e conexão com grandes seguradoras, como 
Mapfre e Generali. Com isso, ajuda a popularizar 
o acesso ao seguro de celular, reduz burocracias, 
entrega experiências ágeis e encantadoras para par-
ceiros e consumidores.

Principais investidores
A Pitzi já levantou mais de R$ 120 milhões em capi-
tal, tendo entre seus investidores alguns dos maiores 
fundos de venture capital do mundo, como DCM 
Ventures, Flybridge, Kaszek, QED Investors, Valiant 
Capital Partners, Thrive Capital e WTI. Trata-se dos 
mesmos investidores de startups como Nubank, 
GuiaBolso, Uber, Dropbox, entre outras.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Os investidores confiam na forma como a Pitzi trans-
forma a relação dos consumidores brasileiros com a 
proteção para smartphones e acreditam no potencial 
da empresa de transformar esse segmento no Brasil.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Elevar os 4% de penetração do segmento de  seguro 
celular no Brasil para o patamar global de 30% por 
meio de uma experiência ágil, empoderada por 
tecnologias de machine learning, real-time pricing, 
empatia e domínio de toda a cadeia de suprimentos 
para celulares.
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Nome da InsurTech: SEGGY TECNOLOGIA LTDA
fundação: 25/08/2017

   www.seggy.app

    (12) 9 9745-5958

   roberto@seggy.app

Principais fundadores
Jose Roberto de Sousa.
Atuando na área de seguros há mais de 35 anos, foi um dos i  dealizadores 
da primeira startup de seguros do Brasil, em 2000 – o Projeto Polo 1. 
Também foi co-founder da Brasil Insurance, em 2010 – a primeira corre-
tora de seguros a fazer o IPO na BOVESPA.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A SEGGY, além do propósito de evoluir a digitalização do mercado de se-
guros, oferece um marketplace estruturado para facilitar que o corretor 
de seguros venda mais, a partir da experiência do usuário.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Democratizar a distribuição e venda de seguros no Brasil.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Apresentar novos caminhos e possibilidades para o corretor de seguros 
aumentar sua receita e diminuir seus custos, bem como uma  experiência 
inigualável para o cliente final, com produtos e serviços certos, na hora 
certa e que caibam no seu bolso.

Principais investidores
GREATEK/SERRA SUL – Investidores Anjos.

www.seggy.app
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O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Nosso propósito e modelo de negócio.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Ser a ferramenta de distribuição e venda para mais 
de 7.000 corretoras (hoje já são 800), aumentar o 
 faturamento dessas corretoras em mais de 300% 
neste período e evoluir com a penetração no merca-
do de seguros pessoais dos atuais 19% da população 
brasileira para, no mínimo, 35%.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
Não somos corretores, não somos seguradoras, so-
mos uma empresa de tecnologia que quer, por meio 
dos corretores e das corretoras de seguros, permitir 
que a população brasileira, independentemente de 
onde vivam ou de sua condição financeira, possam 
proteger seu presente para ter um futuro mais sóli-
do, seguro e com qualidade.
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Nome da InsurTech: SEGFY TECNOLOGIA SA
fundação: 18/04/2018

   www.segfy.com

    (41) 9 9737-6494

   financeiro@segfy.com

Principais fundadores
Marcos Roque Villa.
Brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, ana-
lista de sistema, nascido em 28/10/1969, inscrito no CPF/MF sob no 
597.394.799-87, portador da carteira de identidade RG no 4.318.305-2 
SSP-PR, residente e domiciliado em Curitiba (PR).

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes

• Modelo de negócio: assinatura.

• Público-alvo: corretores de seguros, homens e mulheres de 20 a 
40 anos; jovens recém-formados que buscam crescer na área de 
seguros e sonham em ter sua própria corretora de seguros, entre 
40 e 60 anos; empreendedores consolidados no mercado, que já 
possuem sua própria corretora e buscam sempre aumentar sua 
carteira de clientes e expandir seus negócios. 

O que todos têm em comum? Sabem da importância da tecnologia 
no dia a dia e na vida da sua profissão. Acreditam na  modernização 
dos processos, na gestão de carteira, no fluxo de atividades, entre 
outros benefícios que a tecnologia proporciona.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Todo mundo merece ser protegido. No entanto, isso ainda não é uma 
realidade para a maioria quando falamos de seguros, seja por falta de 
acesso à informação ou preços inacessíveis. A Segfy está aqui para en-
curtar essa distância e evitar desencontros. Nossos serviços e produtos 
ajudam seguradoras, corretores e segurados a se conectarem com 

www.segfy.com
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 facilidade e segurança. Dessa forma, todo mundo 
 ganha, e cada vez mais pessoas podem ter a certeza 
de que estão devidamente protegidas. Tudo isso por-
que a gente acredita que, sim, seu seguro pode ser 
muito importante quando você menos espera. 

Com a Segfy, transformamos a democratização dessa 
sensação única de proteção em realidade,  oferecendo 
uma ponte moderna, intuitiva e acessível entre quem 
oferece seguros e quem mais precisa deles.

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Somos a plataforma mais completa para  corretores de 
seguros. Desenvolvemos a Hfy, uma tecno logia híbrida 
que permite cotações com as principais  seguradoras 
do País em até 15 segundos. Em algumas  seguradoras, 
realizamos cotações em até 2 segundos. Somos a úni-
ca do mercado com essa velocidade.

Somos a primeira empresa do mercado de seguros 
a desenvolver uma área exclusiva da LGPD na plata-
forma, para que nenhum cliente corra risco.

Principais investidores
FIP – Fundo de investimento da Porto Seguro.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
A proposta de inovação ao corretor de seguro.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Conectar seguradoras, corretores e segurados: esse 
é o propósito da Segfy.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
O propósito da Segfy é ser uma ponte moderna, intui-
tiva e acessível que tem a proteção no seu DNA e que 
vem para democratizar a sensação de segurança.
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Nome da InsurTech: Pipo Saúde
fundação: 01/07/2019

   www.piposaude.com.br

    (11) 9 9819-3504 (Manoela Mitchell)

   manoela.mitchell@piposaude.com.br

Principais fundadores
Manoela Mitchell 
É atualmente, CEO e co-founder da Pipo Saúde. Anteriormente, a execu-
tiva trabalhou como investidora de private equity em algumas empresas 
do mercado financeiro – como Actis, Temasek e Barclays Capital –, 
atuando sobretudo com foco nos setores de saúde, educação e servi-
ços financeiros. Manoela é formada em Economia, pela Universidade 
de São Paulo (USP), e possui, no currículo, cursos de especialização em 
 Negócios e Economia nas Universidades de Harvard (EUA), Stanford 
(EUA) e ESC Toulouse (França).

Thiago Torres
É chief customer officer e co-founder da Pipo Saúde. O executivo tem expe-
riência na área de private equity e transações comerciais, tendo atuado 
em empresas como Gávea Investimentos e Warburg Pincus. Thiago é 
formado em Economia, pela Universidade de São Paulo (USP), e possui 
MBA pela INSEAD.

Vinicius Correa
É CTO e co-founder da Pipo Saúde. O executivo é formado em Engenharia da 
Computação, pela Universidade de São Paulo (USP), e trabalhou anterior-
mente no departamento de tecnologia de empresas como Nubank e Taqtile.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A Pipo Saúde é uma corretora de benefícios de saúde. Unindo tecnologia 
e um time de especialistas, a startup apoia a área de Recursos  Humanos 
na gestão da saúde das empresas, controlando custos, fornecendo 
 dados estratégicos e ajudando a área a tomar melhores decisões. Um 
dos grandes pilares da Pipo é o cuidado com o beneficiário, por isso, ela 
também conta com um serviço exclusivo para colaboradores, no qual 

www.piposaude.com.br
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um time especializado de saúde os ajuda a navegar 
melhor pelos benefícios e os acompanha durante a 
jornada, oferecendo uma experiência incrível.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
A saúde já é o segundo maior custo das empresas e 
cresce a 5 vezes a inflação. Ainda assim, a experiência 
dos RHs com a compra e gestão de saúde no dia a 
dia é péssima. A Pipo Saúde nasceu para mudar isso!

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
A maioria das corretoras do mercado é analógica, 
consequentemente, a recomendação de compra e a 
gestão de saúde é cheia de erros e desalinhamentos. 
A Pipo está na contramão desse mercado, alinhada à 
tecnologia para sempre entregar uma experiência in-

crível em saúde para as pessoas e empresas atendidas.

Principais investidores
Em julho, a Pipo Saúde anunciou o recebimento de 
um aporte de R$ 100 milhões, liderado pela  Thrive 
 Capital, com a participação do fundo Atlântico, de  Julio 
Vasconcelos, fundador e ex-CEO do Peixe  Urbano, e 
dos anjos Hans Tung (Managing Partner da GGV e 
membro da Midas List), Florian Otto (CEO da Cedar, 
unicórnio de saúde dos EUA e ex-CEO do Groupon 
Brazil) e Henrique Loyola (CEO da Avec e ex-sócio da 
XP). Além disso, a rodada contou com a participação 
de todos os investidores da rodada seed: Monashees, 
Kaszek, OneVC e David Velez.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
A Pipo foi criada com o objetivo de entregar uma 
experiência incrível em saúde para as pessoas e 
 empresas. Hoje, o NPS da empresa é 6 vezes maior 
do que a média do setor, de modo que os investi-
mentos recebidos são consequência do trabalho de 
qualidade que a companhia faz.

Diferentemente de outros segmentos nos quais 
quase tudo já foi digitalizado, ainda há muito tra-
balho a ser feito na saúde. Um absoluto foco no 
cliente, investimento em tecnologia e transpa-
rência serão capazes de mudar a trajetória de 
custo e o  nível de serviço que existe hoje no setor. 
 Atualmente, a Pipo está nesse caminho, entregan-
do uma experiência  radicalmente melhor do que a 
encontrada no mercado.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Nas prioridades da Pipo, um dos grandes focos 
é aprimorar o @MeAjuda – o concierge de saúde 
que reúne especialistas voltados ao atendimento 
dos usuários dos benefícios. O serviço também é o 
 responsável por analisar os dados de cada uma das 
empresas clientes e criar ações de controle de cus-
tos, prevenção e, principalmente, ações educativas 
de saúde.

Outro grande foco será triplicar os times de tecnolo-
gia e produto, composto atualmente por 30 pessoas, 
já no próximo ano. O objetivo é sustentar o desen-
volvimento tecnológico para melhorar a oferta de 
produtos e aprimorar a experiência do beneficiário.
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Nome da InsurTech: Samplemed
fundação: 17/12/2003

   www.samplemed.com.br

    (11) 3154-3314

   info@samplemed.com.br

Principais fundadores
Jairo Waitman
Médico, pioneiro em subscrição médica no Brasil, possui 30 anos de ex-
periência nesse mercado.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Desenvolvemos soluções tecnológicas para subscrição de riscos de pes-
soas voltadas para seguradoras e resseguradoras.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Melhorar a jornada do cliente, possibilitar que mais pessoas tenham 
acessos à proteção dos seguros de vida e contribuir para uma gestão 
eficiente dos riscos.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Um terço do time com foco em Tech, Data e inteligência de subscrição, 
experiência em análises de riscos médicos, tecnologia de ponta, pionei-
rismo no desenvolvimento de soluções nesse segmento e operação com 
as principais seguradoras do Brasil.

Principais investidores
Jairo Waitman, Silas Kasahaya, Albert Costa e Pedro Tomilow.

www.samplemed.com.br
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O que levou esses investidores a apostar na 
sua empresa?
Potencial de inovação e adaptabilidade às necessida-
des do mercado de seguros de pessoas.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Investimento em novas tecnologias para desenvolver 
soluções que acompanhem a evolução dos proces-
sos de subscrição no Brasil e no mundo.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
Nossas soluções estão presentes em seguradoras e 
resseguradoras em seis países e diversos idiomas.
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Nome da InsurTech: Azos
fundação:01/01/2020

   www.azos.com.br

    (31) 9 7100-1910

   rafa@azos.com.br

Principais fundadores
Bernardo Ribeiro
É formado em engenharia pela UFMG e passou parte da sua graduação na 
Arizona State University, onde estudou engenharia de  sustentabilidade. 
Antes de ser um dos cofundadores e CMO da Azos, já liderou times de 
logística, pricing e marketing em empresas de atuação multinacional, 
como Burguer King e DHL.

“A gente quer revolucionar o mercado com o melhor produto para a 
família brasileira. Sem letra miúda, sem burocracia. Simples e digital.”

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bernardo-correa-ribei-
ro-3620394/

Rafael Cló 
É formado em engenharia de produção na UFMG e obteve seu MBA 
pela universidade de Stanford, na California. Rafael trabalhou como 
 consultor em projetos nacionais e internacionais em diversas áreas, 
como vendas, supply chain e manufatura. Depois disso, liderou times de 
análise de  dados e inteligência comercial, e participou da iniciativa de 
go to market na Kraft Heinz US. Como CEO na Azos, atua direcionando a 
visão de produto e a cultura da empresa, liderando a frente de parcerias 
e a frente do relacionamento com investidores.

“A ideia foi criar um produto que pudéssemos oferecer para nossos 
 familiares, gente que a gente ama. Algo confiável, sem pegadinhas”.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rafael-clo/

Renato Farias
Renato é formado em administração pela FGV-SP e possui um MBA em 
Stanford. Além de já ter tido sua própria startup, trabalhou com venture 
capital no DGF ventures, liderou as operações internacionais da  DogHero, 
no México e Argentina, e hoje é co-founder e COO na Azos.

www.azos.com.br
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“Viemos para transformar o relacionamento do bra-
sileiro com o seguro de vida, explicar o propósito e 
facilitar o acesso para os que têm a necessidade de 
contratar, não empurrar produtos desnecessários 
com regras escondidas”.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/renatotfarias/

O que a InsurTech faz?  modelo de 
negócio, principais ofertas, público-
alvo, outras informações relevantes

• Proposta de valor: um produto de seguros 
muito bom, uma experiência de contratação 
 encantadora, um atendimento ao cliente feno-
menal e preços acessíveis.

• Público-alvo: brasileiros entre 30 e 45 anos de 
idade de diferentes classes sociais.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Dificuldade no acesso a bons produtos de seguro 
de vida.

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Tecnologia, produto e go to market.

Principais investidores
Kaszek, Maya e Propel.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Time, modelo de negócios e tamanho do mercado.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Abordagem omnichannel em seguro de vida e previdência.
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Nome da InsurTech: Kakau
fundação: 17/03/2017

   www.kakau.co

    (11) 9 9797-1916

   volpi@kakau.com

Principais fundadores
Marcelo Torres, Diogo Russo e Henrique Volpi.

Breve apresentação dos principais fundadores
Empreendedores com larga experiência em seguros, tecnologia e marketing.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A Kakau atua no modelo de MGA.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Jornada do cliente fluída e facilidade de aquisição digital.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Utilização de IA para atendimento ao cliente (NLP) e na seleção de risco.

Principais investidores
Investidores individuais e sócios.

O que levou esses investidores a apostar na sua empresa?
Alto crescimento com qualidade de subscrição.

Road-map da InsurTech para os próximos 3 anos (rota de evolução)
Entrada em outros segmentos de mercados, além dos dispositivos e bikes.

www.kakau.co
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Nome da InsurTech: SUTHUB
fundação: 15/03/2017

   www.suthub.com

    (11) 9 8483-1302

   marketing@sutghub.com

Principais fundadores
Renato José Ferreira – CEO
Engenheiro Químico; MBA em Business Administration and 
 Management, pela Universidade Lisboa; MBA pela Fundação Getúlio 
 Vargas; pós-graduação em Administração, pela Universidade Católica 
São  Paulo. Desempenhou funções de CEO na Econocom Brasil;  Diretor 
de  Desenvolvimento na D&F Consulting Brasil e na D&F Consulting 
 Portugal, onde coordenou processos de desenvolvimento do ERP 
“ Seguros  Allianz Portugal”, Petrogal e EDP, Diretor Geral na Siemens S.A 
(Portugal) e  Gestor Arquitetura IT na Siemens S.A (Brasil). Desde 2017, é 
CEO na  SUTHUB (Brasil).

Marcos Kenji Watanabe – CDS – chief data scientist
Tecnólogo de Segurança da Informação; pós-graduado em Data Science 
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasil); certificação profis-
sional em Data Science e Big Data pelo MIT (EUA). Desempenhou funções 
de Arquiteto de Soluções em várias empresas de tecnologia brasileiras, 
tais como Imares, SONDA IT e Orbium Soluções Interativas. Desde 2018, 
é chief data scientist na SUTHUB.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Fundada em 2017, a SUTHUB é uma plataforma SaaS (Software as a  Service) 
que acelera o time-to-market para a venda digital de seguros por meio 
de produtos preconectados na mesma, além de ser altamente  escalável, 
poten cializando o uso de algoritmos de ofertas preditivas com inteli gência 
artificial. Com investimento de R$ 10 milhões, a plataforma construiu um 
Ecossistema B2B2C, que impacta mais de 35 milhões de pessoas e segura-
doras, assistências, bancos, varejistas, plataformas on-line, fintechs, meios 
de pagamento, corretoras e canais. Pioneira no continente americano, já 
está presente nos principais canais do  mercado brasileiro e iniciou sua 
internacionalização em 2021, com a abertura de uma filial na Europa.

www.suthub.com
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Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Viabilizamos a distribuição de seguros de forma digi-
tal de forma simples e rápida.

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Ecossistema B2B2C, que impacta mais de 35 milhões 
de pessoas conectadas;

• Mais de 200 produtos na plataforma;

• Mais de 30 seguradoras conectadas;

• Mais de 20 meios de pagamento conectados.

Principais investidores
Investimento próprio de 10 milhões de reais.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Visão de oportunidade na digitalização global de seguros.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
2022 – Lançamento de plataforma NO-CODE em 3 

 línguas, e internacionalização;

2023 – Lançamento de plataforma de serviços finan-
ceiros;

2024 – Lançamento de plataforma de automação de 
backoffice.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
A SUTHUB foi premiada em 2021, em primeiro lugar, 
no programa StartOut Brasil da APEX, na Missão 2021 
Lisboa, entre milhares de startups.

A SUTHUB também conquistou o terceiro lugar no 
TOP 10 Fintechs, uma das categorias do Ranking TOP 
100 Open Startups 2021, premiação que selecio-
nou e destaca startups e empresas líderes em Open 
 Innovation no Brasil.
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Nome da InsurTech: Pet Assist
fundação: 17/01/2014

   www.petassistbrasil.com.br

    (11) 9 9738-3337

   dianabueno@petassistbrasil.com.br

Principais fundadores
Diana Bueno
Executiva do mercado segurador há mais de 30 anos, com foco em 
desenvolvimento de novos negócios, sempre em busca de inovações. 
Trabalhou em grandes seguradoras desde o início de sua carreira – como 
Nacional Seguros, Unibanco, Santander, Zurich – e esteve em posições 
de liderança por mais de 17 anos. Fez o startup no Brasil da 1a corre-
tora de seguros do grupo PSA, Peugeot Citroen, e conduziu a  operação 
comercial da Serasa Experian para o mercado segurador. Criou a Pet 
Assist a partir da identificação de uma necessidade de mercado ainda 
não atendida e contou com toda a experiência adquirida ao longo de 
sua trajetória para implantar a operação.

Aldo Macellaro Jr.
Médico Veterinário, juntou-se à Pet Assist em 2020. É fundador e 
 proprietário do Clube de Campo, Pet Resort, base de cuidados para os 
pets que vierem a perder seus tutores até o final de suas vidas.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A Pet Assist cuida, por toda a vida, de cães e gatos que venham a perder 
seus tutores por morte. O seguro de vida, parte da solução, é a proteção 
que irá garantir o sustento dos pets na base da Pet Assist. Oferece como 
benefício assistências emergenciais e de conveniência para o tutor utili-
zar em vida com seu pet. O público-alvo são mulheres de 27 a 45 anos, 
com renda acima de R$ 4.000,00.

www.petassistbrasil.com.br
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Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Ser uma tutora substituta para tutores que não pos-
suem uma pessoa substituta para cuidar de seus 
pets se vierem a faltar por morte.

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
A solução por si é seu principal diferencial. Não há 
concorrentes no mercado.

Principais investidores
A própria fundadora.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Propósito de evitar maus-tratos e abandono de cães 
e gatos.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Buscar investidores para investir em Marketing, na 
divulgação e distribuição.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
A Pet Assist originou a Pet Seguros, uma das  empresas 
escolhida na segunda edição do Sandbox Regulatório 
pela Susep. Está vinculada à operacionalização da 
nova seguradora.
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Nome da InsurTech: Finx
fundação: 25/10/2021

    (11) 9 7691-3060

   ricardo.lapa@claria.com.br

Principais fundadores
Ricardo Lapa, Manoel Araujo, Rodrigo Bertucelli.

Breve apresentação dos principais fundadores
Consultoria McKinsey, VP Chubb e empreendedor.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Microsseguro para pequenos empreendedores.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Falta de conhecimento, burocracia no processo de contratação e prote-
ção do trabalho.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Produto, tecnologia e canais.

Principais investidores
Fundadores.

O que levou esses investidores a apostar na sua empresa?
Possibilidade de escala exponencial.

Road-map da InsurTech para os próximos 3 anos (rota de evolução)
Outros produtos financeiros e gamificação dos canais.
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Nome da InsurTech: Urban Seguradora
fundação: 18/06/2021

   www.meuurban.com.br

    (21) 9 9223-9446

   elias@meuurban.com.br

Principais fundadores
Elias Zoghbi
Co-founder, Ex-CIO & COO da IZA Seguros, responsável pela implanta-
ção de sucesso e obtenção da licença Susep; sócio da Deloitte líder de 
 Seguros e da Indústria Financeira. Possui 22 anos de experiência na 
Indústria de Seguros. Insurance enthusiast, board member de grandes 
instituições e startup investor.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A Urban é uma InsurTech que vai reestabelecer a relação de confiança 
com o cliente por meio da tecnologia. Nossa diferença está nos produtos 
inovadores, na vasta experiência no setor e na segurança de uma tecno-
logia escalável e eficiente. Diferente das inúmeras startups que atuam 
com seguros de carro e saúde, estamos focando no mercado futuro de 
mobilidade e em produtos massificados de proteção para  proprietários 
de imóveis. Temos foco em clientes atualmente desassistidos, com 
público esportivo (certa de 70 milhões de brasileiros) e de aluguel de 
imóveis (mais de 14 milhões de imóveis alugados), dominados por gran-
des empresas e com baixa penetração de mercado. Fomos aprovados 
no Sandbox da Susep de 2021, no dia 25/10.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
O mercado não tem produtos simples e que se adaptam ao estilo de 
vida das novas gerações, usando as mesmas práticas, modelos de 
precifi cação, sistemas, comercialização e de compartilhamento de risco 
de mais de duas décadas atrás.

www.meuurban.com.br
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Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Tecnologia para resgatar a relação de confiança entre 
as partes. Maior penetração em mercados ainda não 
atendidos pelos produtos das seguradoras tradicionais.

Principais investidores
Ainda em processo de fechamento da rodada e sem 
autorização para divulgação até dezembro de 2021.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Experiência anterior de implementação de sucesso e dife-
rencial do produto com alta atratividade e escalabilidade.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Em três anos, esperamos consolidar os produ-
tos iniciais, lançar os produtos complementares, 
 convertermo-nos em seguradora definitiva, já que 
estamos no Sandbox da Susep, e atrair mais de 200 
mil novos clientes que ainda não estão protegidos.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
Estamos apoiados por duas grandes resseguradoras 
e confiantes de que as mudanças previstas são sóli-
das e bem-estruturadas para atender às demandas 
atuais de mercado.
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Nome da InsurTech: Coover
fundação: 20/06/2020

   www.coover.me

    (11) 9 3222-7314

   jo@coover.me

Principais fundadores
Jó Beduschi – CEO
É bacharel em Direito e possui MBA em Gestão Empresarial.  Empreendeu 
no Brasil e no exterior, foi consultor de empresas e startups, e é diretor 
da aceleradora Start You Up (Vitória – ES). 
www.linkedin.com/in/jcbeduschi

Fabricio Matos – CTO
É mestre em Ciências da Computação (BSc, MSc) e especialista em 
 Blockchain (Bitcoin e Ethereum). Há 15 anos, coordena projetos de 
 software para o mercado corporativo e apps mobile. Atuou como CTO 
em três startups. www.linkedin.com/in/fabriciovargasmatos

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Somos uma seguradora digital (InsurTech) baseada no conceito de 
 economia compartilhada, que utiliza ferramentas inteligentes de 
gestão de risco com o objetivo de tornar os seguros mais eficientes, 
transparentes e acessíveis. Temos como público-alvo a nova geração 
de consumidores, especialmente em mercados emergentes como o 
Brasil, que não encontra, no mercado tradicional, produtos e preços 
 adequados às suas reais necessidades.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Mercado mal servido e de baixa penetração, no qual os produtos são 
pouco adequados e caros, a experiência de usuário é ruim e assimétrica, 
e os intermediários oneram sem agregar valor.

www.coover.me
www.linkedin.com/in/jcbeduschi
www.linkedin.com/in/fabriciovargasmatos
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Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Nossa ferramenta de autovistoria para smartphones 
usados é inédita e a estamos patenteando.  Nossa 
parceria com uma das maiores seguradoras do 
mundo nos permite rápida expansão internacional. 
Somos detentores do primeiro Seguro de Saúde Pet 
regulamentado no Brasil, diante de um movimento 
de regulação do segmento por parte da Susep.

Principais investidores
Investidores Anjo.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Nossa proposta de valor. Com uma experiência 100% 
digital e assinatura mensal, além da venda direta, 
utilizamos a formação grupos de confiança como 

forma de mitigar fraudes e, com uso de inteligência 
artificial, fazemos classificação de risco individual, 
promovendo uma experiência mais atrativa para o 
usuário, redução de custos operacionais e agilidade 
na regulação de sinistros.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Somos parceiros da seguradora multinacional Zurich 
para distribuição de seguro total para smartphones 
novos e usados, com exclusividade para o último, com 
possibilidade de expansão internacional em  breve. 
Como seguradora digital autorizada pela Susep para 
comercialização de Seguro de Saúde Pet – o primeiro 
regulamentado no Brasil –, estamos em vias de lançar 
MVP do produto e também estamos desenvolvendo 
um produto de seguro para bicicletas elétricas em 
parceria com uma grande corretora de seguros.
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Nome da InsurTech: IZA
fundação: 01/12/2020

   www.iza.com.vc

    (11) 9 8264-7999

   amanda@iza.com.vc

Principais fundadores
Gabriel Charbonnieres, Amanda Nespatti e Amanda Senedesi.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Seguradora digital, produto voltado à população desatendida pelas segu-
radoras tradicionais, com soluções de tecnologia para novos mercados.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Produto para população com risco não aceito pelas empresas tradi-
cionais e tecnologia para atender empresas em novos mercados.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Produto e tecnologia.

Principais investidores
Investidores anjo pessoa física – 23 milhões de reais investidos.

O que levou esses investidores a apostar na sua empresa?
Propósito e time.

Road-map da InsurTech para os próximos 3 anos (rota de evolução)
Solução de saúde para população de baixa renda.

www.iza.com.vc
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Nome da InsurTech: Bem Mais Seguro
fundação: 21/04/2014

   www.bemmaisseguro.com

    (11) 9 7090-3440

   marcel.giacon@assurant.com

Principais fundadores
Marcel Giacon.
Marcel é Head responsável pela Insurtech BemMaisSeguro. Também 
faz parte do Comitê Executivo, é responsável por liderar 4 áreas no 
Brasil, sendo: Produtos, CX, Data Analytics e Clientes Digitais. Conduz 
a transformação Digital da Assurant Brasil, com foco em ganho de 
 automatização de processos, performance, régua de relacionamento 
e integração com clientes e parceiros. Champion Latam, responsável 
também promover a troca de conhecimento e contribuir com melho-
res práticas dos países Latam.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
BemMaisSeguro nasceu em 2014, com o objetivo de ajudar as pessoas 
a protegerem seus aparelhos eletrônicos de forma mais fácil, segura e 
totalmente digital.

Uma empresa digital do Grupo Assurant que comercializa seguros para 
aparelhos móveis (smartphones e tablets) e eletrônicos diretamente ao 
consumidor (D2C).

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Trabalhamos para tornar o seguro cada vez menos burocrático, e garan-
tir mais proteção e liberdade para todos.

www.bemmaisseguro.com
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Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?

• Indenização com aparelho novo em caso de roubo; 

• Proteção para aparelhos seminovos; 

• Proteção completa contra quebra e danos líquidos; 

• Realização do bloqueio do IMEI para o cliente; 

• Pioneiros no segmento desde 2014; 

• Contratação em até 3 minutos. 

Principais investidores
Assurant Seguradora.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
A BemMaisSeguro é o canal pelo qual podemos vali-
dar o nosso produto, testar diferente comuni cações 
com o nosso público final, realizar pesquisas e  muito 
mais! É por meio da InsurTech que  aprendemos  muito 
com o mercado e conseguimos melhorar  outros pro-
dutos e experiências na seguradora.
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Nome da InsurTech: Seu Guru
fundação: 18/12/2020

   www.seuguru.com.br

    (11) 9 6622-1233

   rodrigo.castanho@seuguru.com.br

Principais fundadores
Rodrigo Castanho
Ex-COO James Delivery e gerente de produtos Itaú. 

Guto Ramos
Ex-diretor executivo do fundo de assistência social do estado de SP e 
empreendedor.

Thiago Sousa.
Cursa engenharia de computação na Poli-USP.

Felipe Sousa
Aplicando para curso universitário no exterior.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Oferta de seguros e benefícios para profissionais autônomos.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Levar seguros de pessoas e benefícios para profissionais autônomos.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
Tecnologia, preço, integração com as principais seguradoras, UX/UI.

Principais investidores
Estáter.

www.seuguru.com.br
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O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Afinidades com o business de seguros e fintechs.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
MVP em um segmento da economia, aumentar para 
outros segmentos e integrar com outras seguradoras 
e produtos.
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Nome da InsurTech: David Somlo
fundação: 26/12/2018

   www.itsyseguros.com

    (11) 9 8925-9523

   david.somlo@itsyseguros.com

Principais fundadores
David Beaty Somlo
David Somlo foi Head e ECM (agro e Energia) da Swiss Re  corporate  solutions 
e um dos responsáveis pelo lançamento de Seguros  Paramétricos no Brasil. 

Willyan Moreira.
Willyan Moreira é fundador da Sib, uma plataforma de BPM com foco 
em crédito para o mercado agrícola em grandes bancos.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A insurTech visa trazer inovações na precificação, customização e manu-
tenção de seguros para o mercado agrícola por meio de uma esteira 
tecnológica que já é comprovada há mais de 14 anos.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
A insurTech visa simplificar a contratação e renovação de seguros 
voltados para o mercado agrícola, inovando em modelos de seguros 
proprietários bem como criando uma experiência única que traga pratici-
dade para o cliente final, uma vez que ele poderá gerenciar todas as 
suas apólices de uma forma única.

Quais são os principais diferenciais da InsurTech?
A tecnologia, que será aplicada em 2022, realmente revolucionará a 
velocidade de lançamento de seguros no mercado. Os modelos proprie-
tários de seguro paramétrico e seguros agrícola pretendem destravar a 
contratação de seguros especializados para um mercado de nicho.

www.itsyseguros.com
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Principais investidores
Bootstrap.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Ainda em discussão, pois algumas parcerias estão 
em fase de assinatura.
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Nome da InsurTech: SINTSEG
fundação: 01/07/2020

   www.sintseg.com.br

    (11) 9 9222-1522 e (11) 96354-5203

   arildo.bertan@focotgi.com.br ;  
        carlos.giorgi@giorgiesantos.com.br

Principais fundadores
Arildo Bertan e Carlos Alberto Giorgi.

Breve apresentação dos principais fundadores
Profissionais com mais de 30 anos de conhecimento do mercado do 
 segurador, que atuaram em áreas de Produtos, Operações e Tecnologia de 
grandes grupos seguradores. Atuamos em projeto relevantes relacionados 
a tecnologia e processos. Possuímos visão diferenciada sobre o mercado 
e primamos pela democratização das cotações automatizadas para to-
dos os produtos. Queremos ajudar na transformação digital do mercado 
 segurador, facilitando a conexão dos canais de venda com as seguradoras.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
Somos uma solução destinada ao mercado segurador, com foco em 
acelerar as vendas, integrando as seguradoras aos corretores, bancos e 
quaisquer outros canais de venda, de forma rápida e segura.

A SINTSEG foi concebida para facilitar os processos digitais de vendas de 
seguros, focando em produtos com baixo nível de automação, mas não 
se limitando a eles. As avaliações de ROI nunca mais serão as mesmas, 
ao considerarem a SINTSEG como alternativa de solução.

Nosso ponto forte é a FÁBRICA DE PRODUTOS, que suporta o uso das 
APIs das seguradoras, a fim de reaproveitar ao máximo os recursos 
tecno lógicos disponibilizados. Para os produtos das seguradoras que 
não possuem API, nós fazemos o seu desenvolvimento. Somos mais do 
que um HUB – nós integramos tanto os produtos que possuem APIs 
como os que não possuem.

www.sintseg.com.br
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A SINTSEG pode ser utilizada pelos canais de venda, 
com suas OFERTAS DIRIGIDAS, multicálculo e nas 
estratégias de vendas cruzadas, assim como pelas 
seguradoras, no que tange à construção e gestão de 
produtos com baixo nível de automação.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Um dos principais desafios do mercado segurador 
é crescer com novos produtos, pensar de forma 
 arrojada e ser inovador, assim como atingir mer-
cados diferentes e explorar o mix de produtos. 
Como fazer coisas novas e desafiadoras usando as 
 mesmas ferramentas?

A SINTSEG tem, em sua essência, a absorção da 
comple xidade das integrações entre as seguradoras 
e os canais de vendas, tendo como principal diferen-
cial fomentar a venda digital de produtos que não 
estão preparados para isso dentro das seguradoras.

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Com o foco em facilitar o processo de vendas, princi-
palmente pela via digital, destacamos:

• Fábrica de Produtos, que permite a automação 
de cotações para produtos que possuem pouca ou 
nenhuma tecnologia embarcada nas seguradoras;

• Fábrica de Ofertas, com processo de cotação 
em larga escala, eliminando o trabalho opera-
cional dos corretores e das seguradoras;

• Jornada de Compra, com o envio e gestão 
automa tizado de e-mail e WhatsApp aos clientes, 
cujas cotações derivaram da Fábrica de Ofertas;

• Ofertas Dirigidas, que é a efetivação da estratégia 
de venda, com o uso de planos de produtos elabo-
rados especificamente para o canal de vendas;

• Experiência de mais de 30 anos com o mer-
cado segurador.

Principais investidores
Foram utilizados recursos próprios para o desenvol-
vimento da SINTSEG.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Nossa certeza em fazer algo diferente em nome da 
transformação digital do mercado segurador.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Construção de CRM acoplado à SINTSEG, evolução da 
Fábrica de Ofertas, Desenvolvimento da Fábrica de 
Testes e Gestor de Campanhas de Venda promovido 
pelas seguradoras.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
Somos mais do que um HUB, mais di que API gateway. 
Nós somos uma solução que entende as necessi-
dades dos canais de vendas e suas dificuldades em 
se integrar com as seguradoras. Nós respeitamos 
as  soluções geradas pelas seguradoras e sabemos 
como conectá-las.
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Nome da InsurTech: TEX
fundação: 11/03/2009

   www.textecnologia.com.br

    (11) 2197-3626

   zanatto@textecnologia.com.br

Principais fundadores
Omar Ajame
Presidente do Conselho e empreendedor desde os 23 anos de idade. 
Omar é formado em Comunicação Social, pela FAAP-SP, e pós-graduado 
em Administração de Empresas, pela FGV-SP. Possui mais de 15 anos de 
experiência no mercado segurador, tendo iniciado sua carreira na corre-
tora de seguros de seu pai, onde também nasceu a TEx.

Wagner Godoi
Sócio e Líder de Desenvolvimento, formado em Processamento de 
Dados pela Escola Técnica Einstein. Trabalhou na Matra Corretora de 
Seguros por mais de 20 anos, na área de TI, onde adquiriu vasta expe-
riência em desenvolvimentos para o segmento de seguros.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A TEx oferece soluções para o mercado de seguros, desenvolvendo 
produtos para corretores de todos os portes, bancos, seguradoras, 
montadoras e outras InsurTechs.

Somos posicionados como uma empresa SaaS e atuamos para B2B e 
B2B2C. Atualmente, no modelo de SaaS, temos os seguintes produtos:

• TELEPORT – gestão e multicálculo de diversos ramos;

• nimble – geração de leads e venda on-line de ponta a ponta;

• TEx Analytics – inteligência de mercado para seguradoras, atual-
mente em 8 das 10 maiores do mercado.

www.textecnologia.com.br


DIRETÓRIO INSURTECHS  –  ENS 2021 122

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Criar um ecossistema que gere valor para todos os 
players da cadeia e que permita a distribuição dos 
mais diversos produtos de seguro com maior eficiên-
cia e melhor experiência para segurados, corretores 
e seguradoras.

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?
Capacidade e velocidade de inovação aliadas à escuta 
efetiva das necessidades dos clientes e do mercado.

Principais investidores
Bootstrap.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
Criar e refinar as demais verticais desse ecossistema.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?

• 100% dos nossos clientes usam nossa infraestrutura;

• Aplicação 100% web;

• Todos os serviços já possuem API;

• Aplicação multitenant;

• Case global nesse sentido, com montadora 
 japonesa e alemã;

• GPTW pelo segundo ano;

• Dobramos o nosso time nos últimos 12 meses.
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Nome da InsurTech: OON Digital
fundação:01/08/2021

   www.oonpayperuse.com.br

    (31) 9 8282-2952

   contato@oonpayperuse.com.br

Principais fundadores
Reinaldo Aguimar – CEO
Engenheiro e administrador.

Gitano Gama – CTO
Engenheiro  e empreendedor.

O que a InsurTech faz?  modelo de negócio, principais 
ofertas, público-alvo, outras informações relevantes
A OON chega para fazer a diferença no mercado de Seguro Auto, porque 
nascemos focados em inteligência e tecnologia.

Estudamos, conversamos e fomos atrás da melhor ferramenta para esse 
mercado, não só porque entendemos que era preciso tornar o Seguro 
Auto mais simples, moderno e que atendesse à nova realidade da relação 
das pessoas com os carros, mas também porque acreditamos e quere-
mos que o consumo inteligente faça parte da vida de mais e mais pessoas.

• A gente pensou em tudo para você (e continuamos pensando, 
sem parar):

• Você resolve tudo por um único aplicativo.

• Você faz a cotação, escolhe a proposta que é a sua cara e tem seu 
carro segurado.

• Para contratar, você não precisa abrir a sua vida para OON. Não 
gostamos de burocracia. Então, em poucos minutos, você contrata.

• Com OON Pay Per Use, você tem seu bem segurado pagando ape-
nas pela exposição de risco, conforme cada quilômetro percorrido.

• Se o plano contratado não fizer mais sentido para você, pode tro-
car por outro quando quiser, ou então cancelar.

www.oonpayperuse.com.br
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• Você consegue prever o seu investimento no 
seguro no mês.

• Pode pagar menos se optar por rodar de ôni-
bus, carona, bike ou serviços de aplicativo. Com 
a OON a preocupação e os cuidados com a se-
gurança do seu veículo são nossos.

Qual o principal problema ou lacuna que a 
InsurTech pretende resolver no mercado?
Você paga pelo que usar. Com isso, sua  mensalidade 
será baseada no plano que você escolheu mais a 
quilome tragem percorrida no mês.

Sim, você paga apenas pela exposição do risco por 
quilômetro percorrido.

Quais são os principais 
diferenciais da InsurTech?

• À frente do tempo – É um plano de  assinatura 
mensal em que você faz TUDO pelo celular. 
Sim, somos 100% digital, desde a cotação até a 
assinatura do contrato.

• Personalizado – Você monta seu plano de 
 assinatura do seu jeito, conforme a sua rotina 
como motorista.

• Justo e inteligente – Você paga apenas pela 
exposição do risco por quilometro percorrido.

• Sem burocracia – Você não precisa abrir toda 
a sua vida para contratar o seguro.

• Simples – Você contra e cancela quando quiser, 
de onde estiver.

• Tecnologia exclusiva – Você não precisa se 
preocupar em ligar e desligar sua  localização 
para controlar sua quilometragem. Nosso 
OONBox faz isso pra você, e você tem acesso a 
tudo em tempo real. Simples assim.

Principais investidores
WJS Participação e Investimentos S/A e King Participação 
e Investimentos S/A.

O que levou esses investidores 
a apostar na sua empresa?
Uma proposta disruptiva e um modelo estruturado.

Road-map da InsurTech para os 
próximos 3 anos (rota de evolução)
2021 – aprovação provisória junto à Susep;

2022 – início das operações;

2022 – finalizar o ano com 10 mil clientes;

2023 – iniciar o OONBOX em 7.000 postos nos quais 
já possuímos cadastro;

2024 – solicitar a aprovação definitiva à Susep;

2025 – alcançar 50 mil clientes;

2026 – IPO na B3.

Outras informações relevantes sobre 
a InsurTech que deseja publicar?
Empresa já selecionada no Sandbox 2021.
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O que você vai aprender 
neste report?

As dinâmicas atuais do mercado 
e as tecnologias que estão 
impactando o mundo dos seguros.

As principais tendências e os 
movimentos tecnológicos para os 
próximos 5 anos nos principais 
segmentos da indústria de seguros.

Como realizar um planejamento 
estratégico e desenvolver uma 
visãodefuturoparasuaempresa,
seguradora ou corretora de seguros.
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1. Sumário Executivo 
Um relatório recente da empresa de consultoria McKinsey 
 mostra que haverá cinco tendências inovadoras que transforma-
rão o espaço das InsurTechs na próxima década. Tais tendências 
serão impulsionadas por novas tecnologias e serão transforma-
doras, tanto como uma força combinada quanto individualmente, 
 concluiu o estudo.

1. Transformação de risco
No seguro de automóvel, o risco mudará de 
 perspectiva, dos motoristas à inteligência artifi-
cial (IA), e sistemas por trás dos carros autônomos. 
As novas tecnologias irão inaugurar uma era de 
maior precisão e transparência. Satélites, drones e 
 conjuntos de dados em tempo real darão, às segura-
doras, uma visibilidade sobre o risco nunca vista 
 antes, levando a uma maior precisão e assertividade. 

2. Inteligência Artificial Aplicada 
Prevê-se que a tecnologia de IA transforme a subs-
crição de riscos, sinistros e serviços à medida que 
os principais processos se tornem habilitados 
para IA de ponta. O cenário, diz o relatório,  criará 
um “modelo humano no circuito que aumenta a 
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 produtividade e permite pontos de contato de 
maior qualidade com os clientes”. No entanto, 
também aponta para o fato de que as operadoras 
ainda não perceberam totalmente o potencial de 
seus ativos de dados nas interações de distribui-
ção e históricos de sinistros. Além de reengenha-
ria de processos centrais, as principais operadoras 
e participantes do ecossistema usarão o advento 
da IA   para criar produtos e serviços baseados em 
 dados e análises preditivas. 

3. Infraestrutura distribuída
O relatório da McKinsey também aponta para um 
futuro em que a computação em nuvem elimi-
na a dívida de tecnologia, causada por negócios 
que  estão sobrecarregados com sistemas lega-
dos  locais em grande escala. Conforme o setor 
se  desenvolve, as empresas se transformarão 
rapidamente, mudando todos os seus sistemas 
 principais para a nuvem. Essa transformação 
 resultará em seguradoras cada vez mais ágeis no 
lançamento de novos produtos e na criação de 
um melhor atendimento ao cliente.

A McKinsey prevê que essa mudança para a 
 nuvem será um elemento essencial para permitir 
o tipo de poder de computação necessário para 
 compreender e utilizar conjuntos de dados incrivel-
mente grandes (como dezenas de milhões de pon-
tos de dados de sinistros). Com o desenvolvimento 
contínuo dos ecossistemas digitais,  globalmente, 
as seguradoras nativas da nuvem se verão  atuando 
como orquestradoras do  ecossistema – trabalhan-
do como um centro de conexão entre clientes, 
 distribuidores, InsurTechs, provedores de saúde, 
operadoras e resseguradoras, entre outros.
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4. Automação e virtualização
RPA ou Robotic Process Automation – uma combina-
ção de aprendizado de máquina (ML) e  inteligência 
artificial (AI) – é uma das tecnologias emergentes 
que irão automatizar processos centrais, como 
operações de backoffice. Essas inovações, diz a 
 McKinsey, ajudarão as operadoras a repensar os 
serviços e produtos. O relatório afirma que “a IoT in-
dustrial pode permitir o monitoramento em  tempo 
real do equipamento para permitir a  manutenção 
preditiva antes que os sinistros aconteçam. Da 
mesma forma, os gêmeos digitais e a impressão 3D 
e 4D têm o potencial de transformar a experiência 
dos sinistros para todas as áreas de danos físicos.”

5. Conectividade futura
À medida que a IoT continua a se desenvolver e 
a tecnologia móvel 5G permite que um número 
crescente de sensores relate campos de dados em 
crescimento contínuo, produtos na vida, saúde, 
propriedade e linhas comerciais irão evoluir para 
criar produtos cada vez mais flexíveis. O número 
crescente de dispositivos e a velocidade com que 
os dados são coletados e compartilhados resulta-
rão em maior precisão em termos de necessida-
des do cliente. “O aumento da prevalência de 5G 
 permite que esses dados sejam compartilhados em 
 latências mais baixas e ajuda as seguradoras a for-
necer serviços em tempo real aos clientes”, afirma o 
relatório. (Fonte: How top tech trends will  transform 
insurance – September 30, 2021,  McKinsey).

No Brasil, estamos apenas iniciando o  movimento 
de transformação do ecossistema de seguros, e 
a colaboração dentro do ecossistema da indús-
tria tem contribuído muito para nosso histórico 
desafio da democratização dos seguros e para a 
 melhoria contínua da experiência do segurado. 
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Muitos falavam, e ainda falam, sobre movimentos 
disruptivos das InsurTechs presenciados em mer-
cados maduros. No Brasil, no entanto, estamos 
vendo, em maior grau, uma tendência de inclusão 
e democratização dos seguros na sociedade e, em 
menor grau, uma tendência a disrupção.

A seguir, veremos as principais tendências em aplicações de 
 novas tecnologias no setor de seguros e, na sequência, exemplos 
de casos notórios no mercado global de seguros. 

Bem-vindo ao admirável mundo novo dos SEGUROS e boa leitura!

Principais tendências e aplicações de novas tecnologias

o que é Principais aplicações em seguros 

Inteligência 
Artificial

Técnica que capacita máquinas a operarem 
de forma similar a mente humana, permite 
que essas máquinas operem eficientemente 
e resolvam problemas complexos. 

Automação de sinistros, processamento de 
documentos, análise de riscos, precificação, 
estimativa de orçamentos automatizada, 
gestão e detecção de fraudes. 

Internet das Coisas Rede de objetos conectados. Consiste em 
sensores de coleta de dados conectados à 
internet, onde os dados transmitidos pelos 
sensores são capturados, armazenados e 
analisados   digitalmente.

Subscrição e precificação dinâmica em 
tempo real, gestão e prevenção de riscos, 
melhora da experiência do segurado e cria-
ção de valor em toda cadeia de valor.

CIência de Dados Processo de análise, exame e modelagem de 
conjuntos de dados não estruturados com o 
propósito específico de derivar tendências, 
percepções e previsões.

Precificação e subscrição de riscos, nano-
segmentação, personalização de produtos 
e serviços, análise do comportamento do 
cliente e do canal, análises preditivas. 

Hiperpersonalização Fornecer ao consumidor solução altamen-
te personalizada e sob medida por meio de 
insights baseados em dados e direciona-
mento direto de marketing.

Programas de engajamento e  fidelização, 
curadoria de estilo de vida, produtos e solu-
ções de proteção customizadas.
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Blockchain Tecnologia de protocolo de registros que cria 
transações verificáveis e permanentemente 
registradas entre as partes.

Contratos inteligentes, seguros paramétricos, 
redes P2P, gestão de processos de sinistros. 

Embedded Insurance Pacotes de cobertura ou proteções integra-
dos na compra de um produto ou serviço de 
terceiros como parte da jornada do cliente.

Novos canais de distribuições, e-commerce, 
marketplaces, plataformas digitais, fintechs, 
entre outros (modelo B2B2C).

Seguros On Demand Cobertura para clientes por um determinado 
período, evento ou contexto. O cliente pode 

“ligar” o seguro e “desligá-lo” quando precisar.

Seguro de automóvel por trechos ou por 
hora, seguro viagem, seguro de acidentes 
por evento e outros seguros contextuais.

Super Bots 
Conversacionais

Programa de computador direcionado 
por inteligência artificial e aprendizado de 
máquina que permite vários métodos de 
entrada, como voz, mensagens, gestos e to-
que, em qualquer momento para responder 
e resolver questões de clientes sobre suas 
apólices, coberturas e benefícios.

Automação de centrais de atendimento, con-
cierge de seguros, prestação de serviço.

Realidade Virtual 
& Aumentada

Experiência realista e imersiva que simula um 
ser ou uma presença física no mundo real ou 
sintético.

Centrais de atendimento, regulação de sinistros. 

Seguros 
Paramétricos

Seguros baseados em índices predetermina-
dos, pagamento automático do sinistro na 
ocorrência de desvio do índice. 

Seguros agrícolas, seguro viagem, atrasos 
de voos.

Peer-to-Peer (P2P) Rede composta por indivíduos com seme-
lhanças entre si ou pessoas conhecidas entre 
si que coletam prêmios para assegurar e pro-
teger de modo coletivo um bem ou uma vida.

Proteção de ativos ou rendas de rede de pes-
soas utilizando tecnologias como blockchain 
e smartcontracts. 
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2. Inteligência Artificial (IA)  
e Machine Learning (ML)

Inteligência Artificial (IA) é o desenvolvimento de sistemas de 
computador que auxiliam na realização de tarefas que requerem 
algum tipo de inteligência humana. Tal conceito inclui  entrada 
de dados, tomada de decisões, reconhecimento de discurso e 
imagem, atendimento ao cliente personalizado e muito mais. 
 Assim como a Inteligência Artificial obteve seu desenvolvimento 
ao  longo do tempo, a aplicação de Machine Learning (ML) tam-
bém se desenvolveu. Tal processo envolve o desenvolvimento de 
 Inteligências Artificiais que usufruem de dados para, automatica-
mente, entender e melhorar seus próprios negócios e processos, 
com pouquíssima ou até nenhuma intervenção  humana. Esse 
 subconjunto da Inteligência Artificial chamado de Machine 
 Learning, é utilizado para a compreensão de dados e informa-
ções. No entanto, ao contrário da inteligência artificial, o ML não 
precisa ser programado; na verdade, ele possibilita mudanças e 
melhorias em seus algoritmos de forma independente.

A Inteligência Artificial também pode ser utilizada na análise de 
diferentes fontes de dados disponíveis, tais como redes sociais, 
acessórios vestíveis e carros autônomos. Por meio desse tipo 
de análise, a indústria de seguros pode obter insights acioná-
veis sobre tendências do comportamento do mercado e até do 
 consumidor individual. 
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De modo genérico, a Inteligência Artificial é muito utilizada para 
identificar riscos e fraudes na área dos seguros, como também 
em áreas de atendimento e relacionamento com clientes. Essa 
relação com clientes é o setor com mais aplicação da IA nos dias 
de hoje, por intermédio de chatbots inteligentes.

Pode-se tomar como exemplo muitas seguradoras que passaram 
a construir suas estratégias de marketing e de preços com a aju-
da da Inteligência Artificial. Dito isso, é importante concluir que 
a IA, no mercado e na indústria de seguros, integra um conglo-
merado de tecnologias e recursos, como o de Machine Learning, 
entre outros.

Aplicações da Inteligência Artificial (AI) na indústria 
de seguros 

Graças ao avanço da ciência de dados e da inteligência artificial, 
as seguradoras podem fazer muito mais para seus clientes em 
todas as etapas da cadeia de valor dos seguros – subscrição de 
riscos acelerada baseada em algoritmos, orçamentos baseados 
em fotos e imagens de celulares, análise e pagamento de sinis-
tros de forma instantânea e em tempo real. 

Lemonade App e Chatbot Maya
Emissão de uma apólice personalizada em apenas 
90 segundos por meio de diversos algoritmos de 
avaliação de riscos. 

JIM INSURANCE BOT 
Análise e regulação de sinistros por meio de 18 
 algoritmos antifraude. Os simples são aprovados 
e pagos em segundos. Sinistros mais complicados 
são entregues à equipe humana da empresa para 
uma revisão.
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JOE SUPER BOT  
Responde qualquer pergunta ou demanda de 
 beneficiários de planos de saúde corporativos pela 
aplicação de várias técnicas de inteligência artificial. 

Em suma, o surgimento de InsurTechs e as 
 mudanças nas expectativas dos clientes têm sido 
os  principais impulsionadores para a adoção e o 
comprometimento de investimentos em IA e outras 
novas tecnologias. As seguradoras estão usando 
IA para tomar decisões de subscrição mais inteli-
gentes, gerenciar melhor os riscos, detectar fraudes 
e criar experiências positivas para o cliente. 

Qualquer técnica 
que capacite 

uma máquina a 
imitar a mente 

humana.

Métodos estatísticos 
que permitem que a 
máquina aprenda a 
partir de dados sem 

necessidade de  
programação.

Redes neurais com 
múltiplas camadas que 

assimilam tarefas e 
reconhecem símbolos 
através de dos dados.

Gestão de fraudes

Análise preditiva
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3. Internet das Coisas (loT)
A Internet das Coisas se manifesta em aparelhos inteligentes, 
como eletrodomésticos e carros que têm a capacidade de enviar 
e receber dados por meio de softwares e sensores encorpados e 
avançados. Aparelhos que possuem essa tecnologia podem ser 
usados para aumentar a transparência entre as  seguradoras e 
seus consumidores, já que os dados produzidos podem ser utili-
zados para fornecer avaliações de risco e preços muito mais 
precisos e personalizados. 

Tais dispositivos possuem diversos outros benefícios comparti-
lhados entre seguradoras e seus clientes. Eles podem monitorar 
a saúde das pessoas e a maneira que elas conduzem os seus 
carros. Como consequência, podem encorajar uma mudança de 
comportamento na direção, e até no estilo de vida e na saúde 
dessas pessoas. 

A Internet das Coisas pode gerar uma proposta de valor com mui-
to mais transparência na indústria de seguros. Os dados que essa 
tecnologia consegue coletar podem criar experiências verdadei-
ramente personalizadas para os clientes e assegurá-los de que 
estão pagando somente pela cobertura que realmente precisam. 
Dito isso, porém, tal benefício requer uma proteção de dados 
mais avançada e robusta. É fato que coletar dados privados com 
tanta magnitude faz com que as seguradoras tenham que for-
necer aos seus clientes uma garantia de que seus dados e suas 
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informações estão seguros. Caso contrário, as seguradoras cor-
rem o risco de perder a confiança, além dos riscos regulatórios 
em relação à LGPD e outros sobre privacidade de dados. 

Seguro baseado na utilização

Partindo de tal perspectiva, surgiu um novo modelo de  seguro, 
baseado na utilização, que tende a aproveitar os dados do cliente 
para criar uma visão mais detalhada de seu perfil de risco, criando 
um modelo de seguros realmente centrado no cliente. É reporta-
do que tal modelo pode gerar uma redução de 40% em termos de 
sinistralidade e em despesas administrativas da apólice.  Existem 
várias maneiras de atingir esses indicadores de  performance, 
mas isso requer que as seguradoras abracem  fortemente as 
 transformações tecnológicas e digitais. Além  disso, também é 
 necessário que os clientes estejam abertos para compar tilhar 
mais dados sobre seus estilos de vida.

Algumas empresas já têm avançado com essa tecnologia. John 
Hancock é uma das maiores seguradoras da América do Norte 
e, desde 2018, tem incorporado políticas interativas que acom-
panham atividades fitness e dados sobre saúde de seus segurados. 
Tais políticas ocorrem por meio de dispositivos e smartphones 
com a autorização e participação de cada cliente. 

A tecnologia vestível (wearables) tem-se tornado cada vez mais 
reconhecida por sua habilidade de incentivar indivíduos a ado-
tarem estilos de vida mais saudáveis. No entanto, quando essa 
informação é incorporada nas informações fornecidas a uma 
 seguradora, tais empresas conseguem se manter informadas 
 sobre os hábitos de seus clientes. Tal fato inclui informações 
 sobre  dieta, exercícios ou sono, permitindo-os ajustar os planos 
de acordo com as informações fornecidas.

A Health IQ – seguradora norte-americana de vida e saúde – 
criou uma forma nova de precificar o seguro para recompensar 
clientes da melhor idade com descontos e economias que estão 
 comprometidos com a manutenção de estilos de vida saudáveis. A 
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operadora de saúde combina avaliações on-line patenteadas, que 
foram feitas mais de 13 milhões de vezes, dados de dispositivos 
de medição de exercícios e passos, resultados de testes meta-
bólicos e ciência revisada por pares para determinar taxas mais 
baixas no Seguro de Vida e Saúde para pessoas que  demonstram 
um compromisso com um estilo de vida saudável. A Health IQ 
acredita que a melhor forma de estimular estilos de vida focados 
na saúde é investir naqueles que investem em si próprios, todos 
os dias.

Em resumo, a Internet das Coisas (IoT) está mudando a  dinâmica 
com os clientes para uma que seja menos focada em sinistros e 
mais orientada para a prevenção de riscos e maior  engajamento 
junto aos segurados. A Internet das Coisas pode ser uma força 
disruptiva em seguros com o potencial de criar uma vantagem 
competitiva para os pioneiros que estão explorando a oportu-
nidade que ela apresenta.

GERAÇÃO DE VALOR – INTERNET DAS COISAS NOS SEGUROS

Prevenção de Riscos  

Gestão de Sinistros  

Subscrição Acelerada & Contínua  

Precificação Dinâmica

Experiência do Usuário
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4. Data Analytics ou Ciência 
de Dados Avançada 

Data Analytics ou Ciência de Dados é o processo de análise, 
exame e modelagem de conjuntos de dados não estruturados 
com o propósito específico de derivar tendências, percepções 
e  previsões que causam uma forte melhoria nos processos de 
 negócios e na identificação de novas oportunidades. O conceito 
de Data  Analytics engloba diversas tecnologias, tais como Big Data, 
Data Mining (Mineração de Dados), Predictive Analytics (Análise 
Preditiva) e Business Intelligence (Inteligência de Negócios). 

A Ciência de Dados não é nenhuma novidade para o setor de 
 seguros. Na verdade, provavelmente, há mais tempo se extraem 
insights de grandes conjuntos de dados, sendo em toda a história 
dos seguros a matéria-prima do setor. 

A Ciência de Dados, na sua essência, pode auxiliar as segura-
doras a melhorarem suas avaliações de risco. No entanto, essa 
 tecnologia possui diversos outros benefícios e pode ser usada 
para muitas outras ocasiões e processos, por exemplo,  auxiliando 
empresas no fornecimento de informações e insights  importantes 
sobre o comportamento e a satisfação do cliente. O Data  Analytics 
também pode criar um julgamento melhor e mais  elaborado no 
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estabelecimento de limites para pagamentos  instantâneos no 
âmbito de seguros paramétricos e no auxílio à identificação de 
comportamentos fraudulentos.

Um dos maiores benéficos advindos da Ciência de Dados é a 
 vasta quantidade de informações e dados a que as seguradoras 
têm acesso. Além disso, fontes de terceiros, como as redes sociais, 
podem proporcionar valorosos insights pessoais no dia a dia dos 
consumidores e clientes. Isso possibilita às seguradoras criarem 
e proporcionarem produtos personalizados aos seus clientes. 

Aqui, examinamos as cinco principais maneiras pelas quais o 
 setor de seguros está alavancando o poder dos dados para gerar 
valor e criar vantagem competitiva:

Precificação e subscrição de riscos

A capacidade de avaliar com precisão o risco e as políticas de 
precificação em conformidade têm sido o ponto central da cria-
ção de valor para a indústria de seguros por séculos. Ao dar às 
 seguradoras acesso a conjuntos de dados maiores e informações 
mais detalhadas sobre clientes individuais, o Big Data está permi-
tindo que essas empresas tenham acesso a conjuntos de dados 
mais granulares. Isso lhes permite oferecer políticas que refletem 
mais de perto o risco representado por um indivíduo, em vez de 
apenas usar dados demográficos. 

No entanto, isso não significa que essas estratégias analíticas 
mais antigas estão sendo descartadas. De acordo com um rela-
tório da Consultoria McKinsey, as fontes de dados tradicionais 

– como dados demográficos ou dados de exposição – são cada vez 
mais combinadas (não substituídas) com novas fontes – como 
dados de mídia on-line ou dados de telemetria. Tal combinação 
proporciona maior granularidade e frequência de informações 
sobre as características, o comportamento e os estilos de vida 
do consumidor. O resultado é uma nova geração de empresas 
que estão aproveitando a vasta experiência de seus setores em 
 combinação com o poder agregado e o insight fornecido pela 
 coleta e análise de Big Data.
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Saúde e programas de bem-estar

Os wearables movidos à IoT estão tendo um grande impacto 
no mercado de seguro saúde individual. Da mesma forma que 
 sensores de telemetria nos carros podem rastrear o compor-
tamento do motorista para recompensar hábitos de direção 
 seguros, dispositivos como o smart watchs e aplicativos de  saúde 
podem rastrear e promover um comportamento saudável, 
 levando a prêmios de seguros mais baixos. Os dados coletados 
por tais dispositivos permitem a oferta de planos de seguros 
 hiperpersonalizados, como jamais visto antes. 

Oferta de seguro personalizada e sob medida

A crescente personalização do seguro já foi mencionada várias 
vezes aqui. A tendência, em si, não se limita a seguros, já que 
 empresas em todo o mundo usam conjuntos de dados cada 
vez mais detalhados para personalizar as experiências de seus 
 clientes – Amazon, Netflix, YouTube Music, entre outras. 

Tradicionalmente, o seguro fixa os preços por grupos de pes-
soas que possuem perfis de risco semelhantes, por exemplo, 
por sexo ou idade para o seguro de automóveis, que é  chamado 
de classificação de risco. O Big Data fornece novas fontes de 
 informação para entender o comportamento e perfil de risco 
dos clientes, melhorando muito o processo de entendimento e 
a classificação de risco.

Ao segmentar ainda mais esses grupos de risco, as seguradoras 
podem usar Big Data para oferecer apólices feitas sob medida 
para situações cada vez mais específicas e clientes que podem 
não ter tido acesso a uma cobertura acessível anteriormente. 

Depois do advento da Amazon e de outras empresas que usam 
o Big Data para personalizar suas ofertas, os clientes de  seguros 
estão cada vez mais buscando ofertas sob medida de suas segura-
doras e corretores de seguros. 
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Regulação e pagamento de sinistros 

O processo de sinistro é a hora da verdade na entrega do serviço 
do seguro ao cliente final. Porém, tradicionalmente, a jornada de 
sinistros é longa e árdua, já que os analistas avaliam o sinistro e 
determinam a responsabilidade para ver se o pagamento e os 
valores reclamados são justificados. Hoje, em alguns casos, as 
empresas conseguiram automatizar totalmente o processo de 
 sinistros. Os casos de pagamento de sinistro de forma instan-
tânea e em tempo real são também cada vez mais comuns graças 
à construção de base de dados de sinistros robustas com aplica-
ção de IA & ML de ponta. 

CIÊNCIA DE DADOS NO SEGURO

VISÃO GRANULAR 
DOS INDICADORES 

CHAVE

PROPENSÃO AO 
CANCELAMENTO, 

RENOVAÇÃO, 
PORTABILIDADE  

OTIMIZAÇÃO 
COMERCIAL
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5. Hiperpersonalização
A hiperpersonalização é o ato de fornecer ao consumidor um 
produto, serviço ou uma solução altamente personalizado e sob 
medida por meio de insights baseados em dados e  direcionamento 
direto de marketing. Segundo a ACCENTURE, essa é a maneira 
mais avançada de possibilitar às marcas adaptarem seu  marketing 
especialmente para clientes de forma individual. Tal resultado se 
dá a partir do processo da criação de experiências direcionadas 
usando dados, análises, inteligência artificial e automação. 

A hiperpersonalização permite que empresas se comuniquem 
com mensagens altamente contextualizadas para clientes 
 específicos no lugar e na hora certa, e por meio do canal certo. 
À medida que o marketing digital cresce e se torna mais com-
petitivo, o marketing personalizado oferece a oportunidade de 
envolver e engajar os clientes de forma significativa, aprofundar 
os relacionamentos com esses já existentes e construir novos, 
aprimorando a experiência do consumidor.

O mundo de hoje é extremamente rico e abundante em dados, 
portanto, a oportunidade para empresas interpretarem dados 
de uma forma precisa e significativa está mais difundida do que 
nunca. Dito isso, a hiperpersonalização fornece uma maneira de 
as seguradoras se destacarem em um mercado já saturado.

Ao analisar os dados construídos a partir de vários pontos de 
contato, as seguradoras podem criar produtos relevantes e 
personalizados para os consumidores. Esses são muito mais 
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propensos a escolher um produto que sentem que foi criado 
 especialmente para suas necessidades, em lugar de um pro-
duto padronizado que possa considerar o pagamento de uma 
cobertura desnecessária para o cliente. A boa notícia é que a 
maioria das seguradoras já possuem uma grande base de dados 
de  consumidores. O  desafio é como fazer o melhor uso possí-
vel desses dados. Por fim, as seguradoras, ao investir em dados, 
tecnologia e análises, podem não somente atender às demandas 
exclusivas de consumidores individuais, como também prever 
suas futuras necessidades e comportamentos como propensão 
às novas compras ou mesmo ao cancelamento da apólice. 

Além de tais fatos e benefícios mencionados, a  hiperpersonalização 
também pode inovar o mercado de seguros, já que possibilita 
uma cobertura mais flexível sob demanda, que ajuda as em-
presas a se aproximarem de seus clientes. A startup Trov da 
 Califórnia, por exemplo, oferece personalização na forma de 
seguro flexível e sob demanda para acessórios, como fones de 
ouvido,  smartphones e laptops. No aplicativo da Trov, os consumi-
dores podem ligar e desligar a cobertura de seguros com a 
mesma facilidade com que ligam e desligam o Wi-Fi. Além disso, 
a personalização pode tornar o seguro mais simples e mais justo. 
Um exemplo disso é a startup Buzzvault, que visa ajudar as pes-
soas a construir um inventário digital de seus bens por meio de 
um aplicativo em seus smartphones e usá-lo para proteger suas 
residências. Os donos de casa examinam cada cômodo usando a 
câmera de vídeo de seu smartphone, que está ligada a um inspe-
tor certificado pela Buzzvault. 

A personalização e a tecnologia conectada estão promovendo a 
prevenção de sinistros, e muitas seguradoras estão apostando 
nos recursos de sensores vinculados à Internet das Coisas para 
mudar a forma como somos assegurados. Explorar os dados de 
todos esses sensores permitirá que as seguradoras sejam mais 
previsíveis. Um exemplo de seguradora residencial que faz isso é 
a Neos, que usa dispositivos inteligentes, como o LeakBot, para 
proteger residências. Tal tecnologia também permite que em-
presas e seguradoras ganhem dados do cliente em troca de um 
serviço melhor: agora, cada vez mais seguradoras estão fazendo 
parceria com outras empresas, como a Fitbit ou Facebook, para 
coletar dados. 
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Para muitas seguradoras, o futuro da personalização se con-
centrará em fazer melhor uso das tecnologias existentes para 
envolver os clientes com as ofertas certas, usando os canais 
 certos, no momento certo.

No futuro, caberá aos líderes de dados da indústria construir ima-
gens mais completas das necessidades de seus clientes, dos sinais 
de compra e dos pontos problemáticos para garantir a satisfação 
do cliente em todo o seu ciclo de vida. Para este fim, é provável 
que as seguradoras, em todas as verticais, continuem a explorar 
como novas fontes de dados podem melhorar sua compreensão 
do risco e como podem envolver os clientes de forma mais eficaz.

O FUTURO DO SEGURO: CONECTADO E PERSONALIZADO 
CRIANDO RELAÇÕES HIPERPERSONALIZADAS COM O CLIENTE

Concorrência baseada 
em preços

Para atender uma 
gama maior de 
necessidades e riscos 

Concorrência baseada 
em experiênciaHOJE

TENDÊNCIA

FUTURO
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6. Peer to Peer (P2P) e 
economia compartilhada 
(sharing economy)

Entre as diversas inovações que vêm sendo testadas no mundo 
dos seguros, destaca-se a comercialização de seguros na modali-
dade P2P. Em geral, essa forma de negócio permite às pessoas se 
organizarem por meio de plataformas virtuais, a fim de formarem 
um fundo comum para lhes proteger contra as consequências 
econômicas advindas de riscos predeterminados. Muito  embora 
o conceito em si não seja inovador, pois remete ao princípio 
básico do seguro – o mutualismo –, as tecnologias emergentes 
oferecem benefícios sem precedentes para a implementação 
desse modelo em escala. 

O seguro de P2P é uma rede composta por indivíduos com 
 semelhanças entre si, ou pessoas conhecidas entre si que  coletam 
prêmios para assegurar e proteger de modo coletivo um bem ou 
uma vida. Dito isso, sinistros de baixo valor são pagos pelos fundos 
financeiros acumulados pelo grupo, enquanto sinistros maiores 
são pagos por uma seguradora ou resseguradora. No final de cada 
exercício fiscal, qualquer sobra de dinheiro é guardada para pagar 
sinistros do ano seguinte ou, em alguns outros casos, esse exce-
dente financeiro é doado para instituições de caridade. 
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Já a economia compartilhada possui uma generalidade maior, é o 
sistema no qual um serviço ou um produto é compartilhado entre 
indivíduos de forma privada, normalmente pela internet. Um dos 
primeiros modelos de P2P a se tornar conhecido foi criado em 
2010 por uma corretora de seguros on-line de Berlim, em conse-
quência da alta frequência de sinistros na ocasião. O modelo P2P 
tem atraído muitos investidores nos últimos anos, fazendo com 
que a tendência ficasse cada vez mais popular de forma extrema-
mente rápida, lançando o P2P em territórios como China, Estados 
Unidos, Nova Zelândia, Reino Unido, África do Sul e outros.

Um dos maiores benefícios que se destacam nas seguradoras de 
P2P é o aumento da responsabilidade dos participantes do  grupo. 
Os grupos de P2P, especialmente os compostos por  famílias ou 
amigos, são muito menos propensos a fazer reclamações de sinis-
tros desnecessárias ou fraudulentas, devido ao efeito contrário 
que isso daria em suas redes. O resultado disso não é apenas 
economizar o dinheiro dos consumidores, mas um benefício para 
todas as partes envolvidas. 

Há outras formas pelas quais o modelo P2P pode reduzir a fre-
quência de sinistros. Os consumidores que têm a escolha de 
selecionar sua própria rede de P2P estão menos propensos a 
chamar alguém que possa causar algum tipo de risco (por exem-
plo, um motorista ruim) em seu grupo, já que isso potencializaria 
um custo maior, tanto para eles quanto para a seguradora. 

A transparência que o seguro de P2P oferece auxilia na criação de 
uma imagem melhor de confiança na indústria de seguros. Isso 
também eleva a confiança em um sentido moral, ao mesmo tem-
po em que as seguradoras de P2P, com frequência,  permitem 
que os clientes doem prêmios não utilizados para caridade. 
 Algumas pesquisas também foram conduzidas ao tema de como 
a  blockchain poderia ser usada para reforçar e avançar o  modelo 
P2P, automatizando ainda mais o processo e aumentando a 
transparência por meio de contratos inteligentes.

A principal vantagem das seguradoras peer-to-peer é que elas 
mudaram a estrutura de incentivos inerente ao modelo do 
 seguro tradicional. 
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O seguro peer-to-peer modifica tal realidade

As seguradoras P2P em todo o mundo estão transformando o 
processo de aviso de sinistros, tornando-os mais acessível e sim-
ples. Em suma, o seguro peer-to-peer traz à tona a essência do 
princípio do mutualismo, que é a base e a origem da ciência do 
seguro. Por mais que seu mercado ainda seja pequeno, é muito 
provável que empresas P2P crescam nos próximos anos.  Mesmo 
possuindo muitos desafios pela frente, não há razão para não 
acreditar que os seguros P2P vieram para ficar, uma vez que 
 expressam o princípio e a essência do seguro – o mutualisto. 

Exemplo seguro peer-to-peer no Brasil: Mutual Life 

A Mutual.Life é um InsurTech que permite ao usuário ratear 
indenizações com pessoas de perfil de risco similar, com transpa-
rência, flexibilidade e “sem assimetria da informação”. 

A Mutual.Life não é uma seguradora e não comercializa  apólices 
de seguro. O tipo de proteção que a plataforma tecnológica 
Mutual.Life oferece é a autoproteção compartilhada (modelo 
peer-to-peer). Por meio da tecnologia da plataforma, usuários 
podem se associar e formar grupos de ajuda mútua visando se 
protegerem mutuamente de riscos comuns e pré-acordados 
 pelos membros do grupo.

O objetivo da plataforma Mutual.Life é resgatar o mutualismo de 
forma segura e transparente, proporcionando uma relação mais 
simétrica e justa para os participantes, mas também eliminando 
os riscos de má gestão, fraudes e outros problemas historica-
mente frequentes nas associações ou cooperativas que oferecem 
proteção para ativos ou pessoas. 

Aplicando tecnologia blockchain e smart contracts, o objetivo da 
InsurTech é eliminar a assimetria da informação presente na 
relação seguradora-segurado, provendo uma plataforma para 
formação de grupos de ajuda mútua, de modo que os riscos de 
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pessoas próximas e de confiança possam ser cotizados, e os even-
tuais prejuízos rateados entre os próprios membros do  grupo de 
forma simples e segura.

Mutual.Life: como funciona

CADASTRO – Como começar reembolso – Como ser reembolsado

1. Usuário recebe convite de um membro de 
um grupo da Mutual Life;

1. Por meio de um cadastro próprio, o usuário infor-
ma todos os dados relativos ao evento ocorrido;

2. Usuário se cadastra por meio do link rece-
bido no convite;

2. O pedido de reembolso é então submetido ao gru-
po que terá 48h para enviar, de forma confidencial, 
eventuais contestações;

3. O cadastro do usuário é enviado para 
aprovação do grupo, que tem 24h para 
se manifestar;

3. Decorrido o período de 48h para contestação, o 
grupo terá outras 48h para votar, sendo que a 
votação ocorre na forma de percentual que o 
membro julga ser o justo a ser reembolsado;

4. Após 24h, não havendo objeções, o con-
vidado aceito pelo grupo e então recebe 
as instruções por e-mail;

4. No caso de abstenção, é considerado voto 100% 
favorável;

5. Após o cumprimento das instruções, o 
convidado é inserido no grupo para qual 
o foi convidado.

5. Após as 48h de votação, o membro solicitante é 
reembolsado, conforme a média do percentual 
admitido pelo grupo

Banco Central do Brasil está incentivando o 
empréstimo peer-to-peer 

No segmento de financiamento, o Banco Central (BC) do Brasil 
está apoiando cada vez mais as fintechs que operaram no modelo 
peer-to-peer (P2P) lending. A tradução literal é “de ponta a ponta”. 
Trata-se de um empréstimo concedido a empresas que buscam 
crédito com taxas mais baixas. Na outra ponta, temos os investi-
dores que financiam essas empresas por meio de cotas por meio 
de uma plataforma digital.
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7. BLOCKCHAIN
Blockchain é uma tecnologia de protocolo de registros que cria 
transações verificáveis e permanentemente registradas entre 
as partes. Vamos imaginar um cenário em que computadores e 
 bases de dados são impossíveis de se apagar. Por esse motivo, os 
sistemas dos bancos e serviços financeiros têm uma forte segu-
rança. Se alguém entrar fisicamente no CPD ou pela internet no 
sistema do banco, poderia alterar ou apagar um registro.  Nesse 
sentido, uma nova tecnologia está revolucionando o mundo das 
finanças, por meio de uma rede de máquinas se “autorregula” 
e não permite que transações sejam apagadas ou alterada. As 
 transações são agrupadas em blocos autenticados por uma rede 
P2P (peer-to-peer, entre pares). Uma vez que os blocos são apro-
vados, possuem uma data carimbada e conectada com o bloco 
procedente por meio da criptografia, para criar uma moeda. 

A blockchain é descentralizada, seus registros são  distribuídos 
 pelos numerosos computadores de sua rede P2P, sendo, 
 portanto, publicamente visível. Tal fato resulta em um sistema 
extremamente seguro, já que nenhum bloco de dados pode ser 
mudado sem ser visível e notado por outros. Quando aplicado 
aos dados, documentos e outros processos de gestão de regis-
tros, a blockchain pode auxiliar seguradoras a pouparem tempo 
e dinheiro, assim como melhorar a satisfação dos clientes e aten-
der a todas suas expectativas.
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A primeira blockchain distribuída é atribuída a Satoshi  Nakamoto, 
cuja identidade tem sido mantida um mistério desde que ela 
 entrou em cena pela primeira vez em 2008. Logo, foi implemen-
tado como registro público para a transação de bitcoin – uma 
moeda digital que gerou uma grande variedade de moedas 
 copiadas e imitadas. Antes de entrar mais profundamente no 
assunto de redes baseadas em blockchain, aqui estão alguns de 
seus principais benefícios: (1) processos otimizados e alocação de 
capital, (2) maior transparência, (3) custos administrativos mais 
baixos e (4) maior segurança.

O design da blockchain é de extrema segurança. A combinação 
de sua natureza descentralizada com métodos de segurança alta-
mente complexos, como a criptografia de chave pública, faz com 
que essa tecnologia seja quase impossível de ser hackeada sem 
causar um grande alerta. Além disso, o escrutínio público neces-
sário para verificar transações e a natureza facilmente auditável 
dos blocos atuam como um forte impedimento para qualquer 
tipo de fraudes financeiras. 

Outro benefício da blockchain – algo que as seguradoras se 
mostram particularmente bem interessadas – é o desenvolvi-
mento de contratos inteligentes. Tais contratos são utilizados 
para simplificar, verificar e cumprir com a criação e o resultado 
de um contrato. Cláusulas do contrato podem ser feitas para 
autoexecução, caso as condições corretas sejam atendidas. Os 
consumidores também enxergam uma variedade de benefícios, 
já que eles possuem a possibilidade de acessar seus fundos de 
modo praticamente imediato.

Apesar de receber muitas críticas de impraticabilidade, é inegável 
que a blockchain é uma das maiores tendências de tecnologia e 
uma das mais polêmicas da atualidade. Essa tecnologia pode mu-
dar completamente o modo como a indústria financeira  opera 
e, ainda assim, muitos acreditam que é apenas uma questão 
de tempo para que essa tecnologia desapareça. Mesmo com 
 inúmeras críticas, a blockchain continua se desenvolvendo, tanto 
no âmbito de capacidade quanto no âmbito de popularidade. 
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Aplicações na indústria de seguros 

Blockchain e contratos inteligentes, muitas vezes combinados com 
outras tecnologias, como IoT e IA, podem ser usados em toda a 
cadeia de valor do seguro. De uma perspectiva de avaliação do 
cliente, usando um banco de dados compartilhado habilitado 
para blockchain, as seguradoras podem agilizar e reduzir o custo 
de validação e consulta de informações de clientes em geral. 

A consulta de informações sobre um cliente deve ser feita apenas 
uma vez por uma seguradora. Quando o cliente deseja contratar 
uma nova seguradora, esta pode solicitar o acesso à documen-
tação já existente na rede para confirmar a devida diligência. A 
criptografia garante que uma instituição tenha acesso apenas aos 
documentos a que tem direito, mesmo que qualquer alteração 
no arquivo do cliente seja transparente, assim como a quando a 
alteração foi feita e por quem. 

O uso de blockchain no processo de subscrição pode resultar em 
melhorias na eficiência e redução de custos como resultado da 
confiança e transparência inerentes ao blockchain, particular-
mente quando combinado com processos automatizados de 
coleta e assimilação de informações (por exemplo, dados exter-
nos podem ser incluídos para diminuir o risco e fornecer preços 
semiautomáticos). Também pode permitir o desenvolvimento de 
novos produtos e serviços, como seguros P2P completamente 
descentralizados ou produtos de seguros paramétricos.

O seguro paramétrico é uma modalidade de seguro que não inde-
niza o sinistro puro, mas se compromete a efetuar o pagamento à 
vista na ocorrência de um fato gerador, objetivo e predefinido. Um 
evento desencadeador pode estar relacionado à temperatura (por 
exemplo, 30 dias de seca em uma região), precipitação, velocidade 
do vento, a terremoto (por exemplo, a partir de certas  magnitudes) 
ou ao tempo de atraso de voo (por exemplo, 45 minutos).

Na Europa, um seguro para esqui compensa automaticamente os 
danos causados   pelas más condições climáticas ou falha técnica 
dos teleféricos. A empresa permite que os usuários personalizem 
as condições de seu seguro de viagem para viagens de esqui – por 
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exemplo, a porcentagem ideal de teleféricos em funcionamento 
durante a viagem –, defina o período da viagem e a compensação 
esperada. O contrato será registrado como um contrato inteligente 
em um blockchain público. Caso as condições não sejam atendidas, 
o consumidor receberá a indenização automaticamente, sem a 
 necessidade de avisar o sinistro. A simples variação das condições 
prestabelecidas é o fato gerador do pagamento do sinistro. 

Também existem alguns projetos internacionais. Por exemplo, a 
Insurwave33 foi lançada em 2018 com a ideia de desenvolver uma 
plataforma de blockchain de trabalho para conectar todas as par-
tes interessadas na cadeia de valor do seguro com as mesmas 
informações de risco. 

COMO O BLOCKCHAIN PODE BENEFIAR OS SEGUROS

Contratos inteligentes 
desencadeados por 
eventos

Sinsitros automáticos

Contratos autoexecutáveis

Seguros Paramétricos

Aumento da eficiência 
Operacional

Mercados descentralizados

Menor duplicidade de tarefas

Gestão de Fraudes

Precificação e análise  
de riscos eficientes

Tempo real e individualizado

Conectado com Internet das Coisas

Compartilhamento de dados automáticos

Novos tipos de Seguros

P2P, Economia compartilhada

Maior transparência

Redes Sociais
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8. Embedded insurance 
O embedded insurance talvez seja um dos modelos de negócio 
que mais têm atraído atenção e capital no cenário de inovação 
em seguros e, certamente, tem sido uma tendência crescente na 
nossa indústria. 

Em sua essência, o embedded insurance – seguro incorporado, 
B2B2C ou programas de afinidades digitais – visa tornar a vida 
do cliente mais fácil, integrando a compra e administração de 
 seguros, bem como o processo de sinistros, em outras áreas da 
vida desse cliente. 

Qual a importância do embedded insurance 
(seguro integrado) para o setor?

Esse modelo de negócio é o novo motor de crescimento para  nossa 
indústria, seja em mercados maduros ou em  desenvolvimento, 
como o Brasil. 

As chamadas plataformas de APIs estão permitindo e  alavancando 
a integração perfeita dos seguros nos processos de vendas de 
 outros distribuidores.

Impulsionado pelo aumento dos “ecossistemas”, espera-se que 
o embededded insurance quase dobre nos próximos 10 anos, 
 passando de 6% do peso do canal de distribuição global, em 
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2020, a 11%, em 2030, segundo relatório da empresa global de 
 consultoria McKinsey Global Insurance Pools. O mercado de  varejo 
B2B2C crescerá mais rápido do que qualquer outro  canal, mais 
ou menos em todas as regiões e linhas de produtos (auto móveis, 
viagens etc.). No entanto, segundo essa mesma consultoria, o 
e-commerce e os participantes da economia  compartilhada serão 
vetores de um crescimento ainda maior nos próximos anos  desse 
modelo de negócio: mercados digitais e startups especializados 
se tornarão distribuidores de seguros em busca de margens mais 
altas, alavancando na confiança de suas marcas para melhor 
atender seus clientes, aumentando a retenção.

O seguro integrado está acelerando  
no Brasil e no mundo

O embedded insurance oferece o potencial de ser um gerador de 
receita de alta margem e alto crescimento. Junte isso ao fato de 
que o seguro continua a ser um mercado pouco penetrado e, aqui, 
temos uma receita para fechar a lacuna de proteção e de distri-
buição histórica no Brasil, permitindo que atores não tradicionais 
tenham a oportunidade de se tornarem parte do setor de segu-
ros. Estamos, essencialmente, criando um modelo de distribuição 
para uma indústria antiga, que pouco mudou nos últimos anos.

Quando produtos são agrupados com cobertura de seguro, os 
clientes podem se beneficiar de um grande valor de suas compras. 
Para seguradoras e fornecedores de produtos, as plataformas de 
seguro integradas abrem um portal para novos segmentos de 
clientes por meio de novos canais. Para parceiros de  distribuição, 
as plataformas de seguro integradas permitem que eles  gerem 
receita adicional ao vender proteção contra riscos com seu 
 produto ou serviço.

No Brasil, InsurTechs como a 180 Seguros e 88i Segurado  Digital 
atuam no modelo embedded insurance conectando seguros e 
assistências a diversas plataformas digitais. Os seguros são ofere-
cidos no momento em que o cliente necessita e incorporados na 
jornada digital desses parceiros. 
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A Cover Genius – líder global em embedded insurance – também 
desembarcou no Brasil, em 2021, para alavancar parcerias com 
aplica tivos e marketplaces digitais, para a comercialização de  diversos 
tipos de seguros embutidos nas jornadas desses parceiros.
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9. Seguro sob demanda 
(intermitente)

Seguro sob demanda (on demand) é um tipo de seguro personali-
zado que oferece cobertura para clientes por determinado período, 
evento ou contexto. Também é conhecido como  seguro “liga e 
 desliga” – popular entre coberturas mais baratas e de curto-prazo. 

Para os clientes, o seguro sob demanda oferece e  disponibiliza 
uma inovadora e moderna maneira de proteção. O modelo 
do  seguro sob demanda oferece a cobertura para determina-
do evento, trecho ou prazo predeterminado, assegurando que 
os consumidores não precisarão pagar por coberturas extras 
 desnecessárias. Os seguros sob demanda também podem ofere-
cer cobertura instantânea por tempo limitado. 

Por exemplo, um seguro sob demanda de automóvel poderia 
 cobrir um trecho ou mesmo estar em vigor apenas pelo período 
que o cliente necessitar, por estar utilizando o seu veículo.  Outro 
exemplo é o seguro de acidentes pessoais acionado  durante 
uma viagem ou outro contexto específico (prática de um  esporte 
 radical). Neste último caso, o cliente poderia acionar o  seguro 
de acidentes pessoais, via aplicativo, ao início da atividade e 
 desligá-lo ao término dela. O cliente “liga” e “desliga” a cobertura 
conforme sua necessidade e sua exposição efetiva ao risco em si. 
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No Brasil, a seguradora SURA oferece seguros sob demanda de 
forma 100% digital em canais de afinidade, fintechs e outras plata-
formas digitais. 

Outro exemplo é a Onsurance, em que o dono do carro só faz o 
seguro nos momentos em que ele estiver realmente condu zindo 
o automóvel, por um aplicativo no celular. No final do mês, ele 
só vai pagar a seguradora pelo número efetivo de horas para 
as quais pediu a proteção para o seu carro. A Onsurance já está 
atuando no Brasil e foi além, ao decidir aplicar o mesmo sistema 
para a proteção dos pneus do carro.
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10. CHATBOT 
O que é chatbot?

O chatbot é um programa de computador que permite que 
 humanos utilizem a tecnologia por meio de métodos de entrada, 
como voz, mensagens, gestos e toque, em qualquer  momento. 
Durante muitos anos, os chatbots eram somente utilizados 
em  situações de atendimento a clientes. Porém, hoje em dia, 
 possuem um papel importante em diversas outras áreas das 
 empresas, aperfeiçoando as experiências de clientes e a  eficiência 
dos  negócios que são cumpridos. 

Os chatbots são também conhecidos por outros nomes, como 
bot de Inteligência Artificial de conversação, assistência de 
 inteligência artificial, assistência de inteligência virtual,  agente de 
conversação, concierge virtual, interface de conversação,  entre 
outros. Assim como os chatbots possuem uma variedade de 
nomes diferentes, eles também possuem uma diversidade de 
graus de inteligência. Um chatbot básico é como uma solução de 
front-end para responder perguntas padronizadas e frequentes; 
já os chatbots criados com algumas das atuais estruturas de bot 
disponíveis podem oferecer recursos um pouco mais avançados, 
como o preenchimento de informações, ou outras capaci dades 
transacionais simples, como receber pedidos de serviços. No 
entanto, são os chatbots de conversação mais avançados que 
possuem a inteligência e a capacidade de disponibilizar as 
 experiências inovadoras que a maioria das empresas procuram.



DIRETÓRIO INSURTECHS  –  ENS 2021 159

Por que os chatbots possuem uma popularidade 
tão grande?

A IA de conversação no setor de seguros está transformando 
a  indústria. Com IA e chatbots, seguradoras podem dimensio-
nar seu atendimento ao cliente e fornecer respostas rápidas 
e de alta  qualidade em vários canais. A escalabilidade é um 
 diferencial-chave na transformação digital, permitindo que 
 empresas estabelecidas acompanhem novos concorrentes. A IA 
de conversação (super bot) não é apenas vantajosa nesse aspecto, 
mas também permite que as empresas mantenham seus custos 
baixos e, ao mesmo tempo, mantenham a satisfação do cliente.

Ademais, clientes desejam interagir com a tecnologia em diversos 
canais. Dito isso, os chatbots oferecem uma maneira de resolver 
tais situações por meio da permissão que dão aos seus clien-
tes de perguntarem e se manifestarem quando precisarem de 
alguma coisa, tendo acesso a uma variedade de canais, onde es-
tiverem, dia ou noite.

Como funcionam os chatbots? 

Um humano simplesmente interage com um chatbot. Se for por 
meio da voz, o chatbot transforma a entrada de dados de voz em 
texto, usando a tecnologia de reconhecimento automático de voz. 
Os chatbots que usam apenas serviços de mensagens de textos 
pulam essa etapa. Daí em diante, o chatbot analisa a entrada de 
texto, considera a melhor resposta e, em seguida, ela é  enviada 
para o usuário. A resposta final do chatbot pode ser entregue 
em várias maneiras – por texto escrito, voz ou até mesmo execu-
tando a tarefa requerida.
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Outros benefícios do chatbot 

Os chatbots podem trabalhar em conjunto com humanos, permi-
tindo que o tempo de um funcionário seja distribuído para tarefas 
mais importantes. Nesse caso, o chatbot assume as tarefas mais 
repetitivas e demoradas. 

Os chatbots também podem ser econômicos em outro sentido: 
a análise de dados e a ciência comportamental, por exemplo, 
 podem ser utilizadas na detecção de fraude, agregando mais 
uma camada de segurança para um negócio em potencial.

 Ao oferecer serviços automatizados ao cliente, os chatbots  podem 
tornar vários pontos de interação com as seguradoras muito mais 
simples e rápidos. Um chatbot, com sua capacidade de processar 
dados a uma velocidade inalcançável para humanos, pode rapi-
damente produzir resultados de pesquisa completos para um 
consumidor que procura a informação sobre sua cobertura. Eles 
também podem ser usados para automatizar o gerenciamento 
de reclamações e sinistros de clientes, encurtando todo o proces-
so de semanas para segundos em alguns casos.

EXEMPLO DE USO: SUPER BOT PARA SEGURO SAÚDE  
CORPORATIVO – CONHEÇA O “ZOE”

 о Zoe pode responder QUALQUER questão relacionada ao plano 
desaúdecorporativo,aqualquertempo,deformainstantânea.

 о Quando o colaborador faz uma pergunta relativa a seu  plano 
de saúde, ele receberá também informações de outros
bene fícios relevantes (que provavelmente desconhecia).

 о Zoe também ajudará na localização da rede credenciada e do 
melhorperfildeprestadormédicoparaseucasoespecífico–Zoe
poderáatéagendaresseatendimentoparaocolaborador,infor-
marsobrecoparticipação,franquias,distância,entreoutras.

 о Zoe também informará ao segurado sobre tratamentos 
preventivos necessários ou programados para esse colabo-
rador–atéoagendamentoelapoderáfazer,seautorizado.
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11. CARRO AUTÔNOMO E A 
INDÚSTRIA DE SEGUROS

Os primeiros protótipos de carros autônomos apareceram 
pela primeira vez nos anos de 1980, na América do Norte e na 
 Alemanha. Já em 2015 pudemos ver os primeiros testes de carro 
sem motorista da história, que se deram em estradas públicas da 
América do Norte e do Reino Unido. 

A segurança é um dos maiores benefícios em potencial dos 
 veículos autônomos. A precisão de sua tecnologia deve diminuir 
de forma drástica os acidentes de carro e, por sua vez,  reduzirá 
enormemente as reclamações e os sinistros de automóveis. 
Mesmo se houver reclamações, a vasta quantidade de dados 
 registrados pelos veículos autônomos deve facilitar o acesso das 
seguradoras nesses processos, fazendo com que alegações e 
 sinistros fraudulentos se tornem algo raro.

Os dados que veículos autônomos coletam podem também ser 
aplicados em diversas áreas dos seguros. Eles podem ser usados 
para registrar dados antes que um risco seja tomado, auxiliar em 
medidas preventivas e avaliar danos em áreas possivelmente afe-
tadas por desastres de forma muito segura. 

Apesar de tantos benefícios citados, os carros autônomos tam-
bém trazem riscos relevantes que devem ser considerados: 
existe a possibilidade de serem hackeados e os responsáveis 
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pelo hack requerem consertos caríssimos, no caso de um aci-
dente. Além disso, ainda existem outras questões que devem 
ser consideradas para os seguros – por exemplo, como estimar 
a responsabilidade civil em caso de um acidente? Em 2018, uma 
mulher de Arizona, nos Estados Unidos, sofreu um acidente fatal 
dentro de um carro autônomo da Uber. Em uma situação  terrível 
como essa, a responsabilidade estaria nas mãos do motorista 
do carro envolvido. No caso dos carros autônomos, poderíamos, 
futuramente, presenciar a responsabilidade de acidentes sendo 
colocada nos fabricantes dos automóveis? 

A prevalência de veículos autônomos, em geral, deverá afetar a 
frequência de acidentes de forma positiva, mas a severidade de 
forma muito negativa e uma consequente redução na arrecada-
ção de prêmios de seguros. Essa tendência poderá ocorrer, por 
um lado, em função de sistemas avançados de assistência ao 
motorista, como sistemas de freios automatizados e tecnologias 
aprimoradas de prevenção de acidentes, que poderão reduzir a 
intensidade de um acidente (por exemplo, em relação aos danos 
corporais). Por outro lado, os custos de reparo e substituição de 
peças e acessórios de alto custo para veículos podem aumentar, 
justificando esse possível aumento da severidade dos sinistros 
mencionada anteriormente. 

Um grande desafio em relação ao novo cenário de risco resultan-
te dos carros autônomos diz respeito à falta de dados históricos 

– razão pela qual as seguradoras são forçadas a desenvolver  ainda 
mais suas metodologias de avaliação de risco. 

Nesse contexto, as principais consultorias destacam a impor-
tância de as seguradoras utilizarem a telemetria, já que ela 
representa um método importante para acessar os dados do 
motorista. Como forma alternativa de coleta de dados, as segura-
doras deverão fazer parcerias com outros participantes, como 
OEMs, empresas de telecomunicações, provedores de aplicativos 
móveis ou provedores de mapas, que já costumam coletar esses 
dados de forma muito abrangente (explorando a conectividade 
existente entre dispositivos, por exemplo).
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Em resumo, os veículos autônomos deverão mudar  drasticamente 
o panorama do seguro automóvel, direcionando muito mais 
aos riscos como recall do produto, responsabilidade civil, risco 
 cibernético, coberturas por trechos, contextuais e sob demanda. 
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12. Realidade virtual (RV) e  
realidade aumentada (RA)

Realidade virtual (RV) é uma experiência realista e imersiva que 
simula um ser ou uma presença física no mundo real ou sintético. 
Em geral, isso ocorre via fones de ouvido com designs especiais. 
A realidade aumentada (RA) é a camada adicional de conteúdo 
 gerado por computador, sendo manifestada por áudio, imagem 
ou alguns tipos de dados, em um ambiente já existente e real.

A RV e a RA têm sido muito usadas na indústria de criação de 
games, e é nesse espaço que essa tecnologia tem tido seus 
 maiores avanços e desenvolvimentos. Porém, outras indústrias, 
como a de seguros, estão começando a se envolver agora.

Em 2018, LumenLab, Centro de inovação da MetLife com sede 
em Cingapura, e PNB MetLife, na Índia, fizeram uma colaboração 
e construíram a conVRse – uma plataforma de RV que providen-
cia serviços para clientes da indústria de seguros. 

Um dos primeiros exemplos do uso da realidade virtual na 
 indústria de seguros foi o da seguradora norte-americana MetLife. 
O ConVRse é uma plataforma experiencial de realidade virtual 

– ou virtual reality (VR) – que oferece uma experiência de atendi-
mento ao cliente imersiva e personalizada. Longe dos call centers, 
que ainda dominam os relacionamentos de muitas  seguradoras 
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com os segurados, o conVRse foi formado por meio de uma 
 colaboração entre o centro de inovação da MetLife, LumenLab, e 
PNB MetLife, na Índia. O objetivo é adicionar uma dimensão total-
mente nova à experiência de atendimento ao cliente da MetLife, 
por meio da qual os clientes podem obter solicitações de serviço 
executadas em tempo real e se envolver com o atendimento ao 
cliente da MetLife de forma interativa.

Dito isso, os consumidores podem receber conselhos por meio 
do fone de ouvido RV, ao mesmo tempo em que podem escolher 
e manusear suas apólices com essa tecnologia.

Como o ConVRse funciona na pratica?

Quando os clientes colocam o fone de ouvido VR, eles se encon-
tram em uma sala virtual simulada em 3D, cara a cara com o 
 especialista em seguros da PNB MetLife, Khushi, um avatar  virtual. 
Os clientes podem, então, obter todos os seus requisitos de 
 serviço atendidos com Khushi exibindo, simultaneamente, todas 
as informações relacionadas à apólice – o que inclui a  capacidade 
de envolver os clientes por meio de elementos de assistência 
 visual, como animações.

Além disso, a PNB MetLife está trabalhando para equipar sua 
equipe de vendas com dispositivos VR e também estabelecerá 
zonas de conversão em bancos parceiros. Em última análise, a 
MetLife está usando a realidade virtual para criar uma experiên-
cia mais interativa para o cliente, primeiramente com base em 
informações sobre apólices e produtos e, em seguida, desenvol-
vida em uma plataforma de vendas.

Benefício para os segurados

 о Fácil acesso à informação e resolução em tempo real;

 о Educação e treinamento em um ambiente envolvente;

 о Transparênciaeconfiançaimpulsionadasportecno-
logia superior.
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Benefício para a seguradora/corretor

 о Proporcionar uma experiência diferenciada e perso-
nalizada ao cliente;

 о Novo modo de interação que permite um nível dife-
rente de conexão e colaboração;

 о Engajamento mais profundo com os clientes.

Por mais que essas tecnologias ainda precisem de grande desen-
volvimento, elas têm o potencial de revolucionar a indústria de 
seguros e as jornadas dos clientes e dos corretores de seguros. 

Para começar, a RV e a RA poderiam providenciar novos treina-
mentos técnicos para os corretores, fornecendo uma forte e 
imersiva experiência em mercados específicos. Além disso, carros 
com a tecnologia RV também poderiam ser usados para avaliar 
os riscos do motorista. Nesse caso, um cliente consumidor de 
 seguros de automóvel poderia ter seus hábitos ao dirigir testados 
de forma segura, por meio de uma simulação de uma jornada 
no automóvel. Isso resultaria em uma cobertura extremamente 
personalizada aos consumidores.

A realidade virtual também possui o potencial de auxiliar os clien-
tes durante processos de sinistros e assistências em geral. Se 
uma situação requer assistência mas, ao mesmo tempo, ela se 
mostra perigosa (como a inspeção de um local sinistrado após 
um desastre), um veículo não tripulado poderia ser enviado ao 
 local com uma câmera 360o. As imagens capturadas poderiam ser 
tornadas em uma simulação de RV, que permitiria que  múltiplos 
inspetores acessem o cenário do acidente. 
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REFLEXÕES SOBRE 
O CENÁRIO DAS 
INSURTECHS
EXEMPLOS DE CASOS 
DE INOVAÇÃO NO 
MUNDO DOS SEGUROS 
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1. Os desafios das InsurTechs: 
aliadas ou concorrentes 
dos corretores?

A indústria de seguros está no início de um renascimento tecno-
lógico liderado, em grande parte, pela geração dos millennials e 
compradores mais jovens. Esses consumidores valorizam os pro-
cessos de compra digital e simplificados, e são particularmente 
abertos às startups recém-chegadas ao setor. 

E há muitos novatos. Além das corretoras de seguros digitais que 
fazem uso intensivo de dados, mais de 32 novas seguradoras vol-
tadas para a tecnologia entraram no mercado nos últimos dois 
anos através de um ambiente experimental regulamentado pela 
SUSEP (Sandbox Regulatório). Apesar de ainda estarem em um es-
tágio muito inicial, as InsurTechs poderão exercer, pouco a pouco, 
uma força transformadora do mercado de seguros. 

A pergunta de 1 milhão de dólares: o que isso significa para os 
 corretores de seguros tradicionais? Os corretores ficarão  obsoletos 
nos próximos cinco anos e perderão a relevância de hoje como prin-
cipal canal de vendas de seguros? Vamos analisar os fatos e dados 
para responder essa importante questão. De  qualquer forma, é 
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imperativo que os corretores de seguros estejam prontos para as 
mudanças provocadas pela inovação em geral e para atender a uma 
sociedade cada vez mais conectada e digitalizada. 

Fatos e dados: 

 о Emtodoomundo,asvendasdeseguroscontinuam
sendo dominadas por intermediários humanos (ven-
das on-line e sem nenhum tipo de interface humana 
correspondem a 6% das vendas totais de seguros no 
mundo,segundoaconsultoriaMckinsey).

 о Emmercadosdesegurosmaduros,comoEUAeEuropa,
avendadiretaon-line,seminterfacehumana,nãoau-
mentou durante a pandemia de Covid-19 (Mckinsey).

 о Os corretores atuam como representantes de longo 
prazo para o consumidor ao longo do ciclo de vida da 
apólice,noquedizrespeitoaquaisqueralterações,
ocorrências e sinistros.

Os corretores têm a capacidade de compreender a totalidade das 
necessidades de seguro de um cliente, incluindo vida, automóvel, 
responsabilidade civil, levando em consideração a situação de 
vida particular de cada indivíduo.

Independentemente de para onde a tecnologia caminha, é 
impor tante lembrar que os consumidores não querem que os 
humanos sejam inteiramente substituídos por máquinas e robôs 
inteligentes. O seguro é um serviço orientado para as pessoas. 
Desse modo, a ascensão das seguradoras movidas à tecnologia 
não significa, necessariamente, a morte do corretor de seguros.

O futuro será colaborativo e híbrido 

Para o futuro da indústria de seguros, o grande valor está em com-
binar os melhores aspectos das empresas tradicionais (corretoras 
e seguradoras) e empresas movidas à tecnologia (InsurTechs). 
Os corretores devem repensar sua relação com a tecnologia e 
aproveitá-la para fazer seu trabalho melhor, ao mesmo tempo 
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em que se mantêm focados nos elementos mais humanos do 
 seguro – transmitindo o know-how da indústria e seus vínculos 
com sua carteira de clientes para oferecer mais valor agregado e 
um  serviço cada vez melhor. 

De fato, as InsurTechs mais notáveis no Brasil e no mundo já es-
tão considerando parcerias com corretores de seguros para um 
maior crescimento e ganho de escala. O canal corretor continua 
crescendo e é grande demais para ser ignorado. Do ponto de 
 vista econômico, é um custo variável para a InsurTech, e não um 
custo fixo, o que muitas vezes pode gerar um custo de aquisição 
menor em relação ao custo de aquisição da venda direta. 

Certamente, existe um meio-termo entre os atores de seguros 
tradicionais e as InsurTechs, ávidas por disrupção. Nessa discus-
são, o “modelo vencedor” virá por meio de parcerias, colaboração, 
aquisições e replicação. Não importa qual seja a abordagem, 
 provavelmente, haverá alguma combinação dessas abordagens, 
e o modelo vencedor surgirá dessas várias combinações. 

Vamos lembrar que a missão do seguro continua sendo a de  repor 
as perdas econômico-financeiras de pessoas e empresas, ou seja, 
podem não ser circunstâncias triviais da vida. Portanto, é impor-
tante que um elemento do toque humano faça parte da equação. 
A tecnologia certamente pode ajudar a tornar a  jornada do  cliente 
mais tranquila e suave, mas tudo indica que os corre tores que 
abraçarem as mudanças tecnológicas e enten derem seu papel na 
nova economia seguirão relevantes em seus  mercados de  atuação. 

Aseguir,apresentaçõescasosnotóriosdeinovaçãonomundo
de seguros.
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2. INOVAÇÃO SEGURO 
RESIDENCIAL –  
Hippo Insurance 

Seguro residencial que aproveita Big Data e IoT (Internet das 
Coisas)paraofereceraosusuáriosumseguroresidencialrápido,
que pode ser integrado ao processo de crédito imobiliário. 

A Hippo Insurance permite que clientes façam uma cotação e 
comprem um seguro residencial on-line em 60 segundos. Eles 
oferecem a seus usuários mais cobertura do que apólices 
de seguro residencial tradicionais, como linhas de serviços 
para eletrodomésticos. Sua carteira conta com programas de 
 resseguros globais. 

A Hippo utiliza Big Data da construção civil, imagens de  satélite e 
dispositivos domésticos inteligentes para melhorar a  experiência 
do cliente e seus serviços relacionados. A  seguradora de origem 
israelense tem integrações com empresas de crédito imobiliário e 
sistemas de ponto de venda para permitir que os  mutuários obte-
nham seguro residencial como parte do  processo do  financiamento. 
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Em 2018, a seguradora Hippo anunciou uma parceria de vários 
anos com a Zesty.ai, que traz a tecnologia de visão computacio-
nal e capacidades únicas de subscrição baseado em dados. Em 
2019, a startup uniu-se à seguradora especializada em riscos de 
inundação baseada em dados, Neptune Flood, para lançar uma 
nova solução on-line de seguro residencial e inundações. Mais 
tarde, naquele ano, a Hippo se uniu à Arturo, startup. A capaci-
dade única de Arturo de analisar dados sob demanda permite o 
pré-preenchimento instantâneo para uma melhor experiência do 
cliente e um processo de cotação simplificado.

Em julho de 2019, o Hippo se tornou um Unicórnio, depois de 
 garantir um investimento de US$ 100 milhões na Série D. A  rodada 
mais recente de financiamento será usada para a  expansão geo-
gráfica do Hippo nos Estados Unidos.

Ainda em 2019, a Hippo anunciou que havia adquirido a  startup 
Sheltr – plataforma de manutenção doméstica que ajuda os 
 proprietários a cuidar proativamente de suas casas para detectar 
e mitigar problemas antes que se tornem reparos caros. Desse 
modo, a família Hippo pode acelerar ainda mais sua missão de 
modernizar a forma de como os consumidores protegem suas 
casas. A Sheltr tem o objetivo de tornar a manutenção das resi-
dências mais simples e com menor esforço por meio de check-ups 
e avaliações domiciliares duas vezes por ano.

O seguro tradicional é um produto totalmente reativo, e a  Hippo está 
tentando mudar está tradição, tornando o seguro residencial mais 
proativo. Um estudo recente da JD Power (empresa de  pesquisas de 
mercado dos EUA) descobriu que 34% dos consumi dores  daquele 
país estariam dispostos a mudar para uma seguradora que ofere-
cesse serviços preventivos de perda e proteção.

Em 2020, a Hippo fez uma parceria com a Simplisafe para  fornecer, 
aos proprietários de seguros residenciais, dispositivos de segu-
rança e alarme, na esperança de reduzir 40% de seus  sinistros 
resultantes de incêndio, água, danos materiais ou furto. 

Em julho de 2020, a Hippo levantou uma rodada de financia-
mento da Série E de US$ 150 milhões, avaliando a empresa em 
US$ 1,5 bilhão pós-financiamento. A empresa também informou 
que seu total de prêmios cresceu para US$ 270 milhões – um 
 aumento de 140% em um ano. 
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Ao final de 2020, a Hippo Insurance e a Kangaroo formaram uma 
parceria para oferecer aos clientes mais formas de proteger suas 
casas com kits de dispositivos inteligentes. Os novos segurados do 
Hippo podem receber sensores Kangaroo, que podem alertar os 
proprietários de casas sobre vazamentos e movimentos inespe-
rados. Aqueles que optarem economizarão cerca de US$ 64 em 
seu prêmio anual. 

O serviço de concierge de sinistros da Hippo já tem pontuações de 
NPS quase duas vezes maiores do que suas concorrentes nos EUA, 
e as novas parcerias têm como objetivo ajudar a  empresa a man-
ter suas pontuações altas quando alcançar 95% dos  proprietários 
de residências nos Estados Unidos, em 2021. Esse é o admirável 
mundo das InsurTechs.

Seguro Saúde – Estudos de caso  
(Vitality Health e Ping An Health) 

Comunicar a amplitude do valor dos serviços disponíveis no 
 seguro saúde e, ao mesmo tempo, gerenciar as expectativas do 
cliente sempre foi um desafio importante para os agentes  desse 
segmento (corretores e seguradores), especialmente durante o 
cenário de mudanças gerados pela pandemia de Covid-19 e a 
 natureza evolutiva da cadeia de valor da saúde. 

Entretanto, a pandemia está ajudando os consumidores perce-
berem que os serviços de saúde on-line – como consultas médicas 
on-line e diagnósticos digitais – vieram para ficar, especialmente 
quando se trata de habilitar indivíduos a assumir o controle de sua 
jornada de saúde, ainda que seja no conforto da sua própria casa.

A seguir, demonstramos um estudo de casos no Seguro Saúde, 
a Vitality Health, de origem sul-africana, que traz um modelo 
 referência no mundo de engajamento do cliente com recom-
pensas pela adoção de um estilo de vida mais saudável e os casos 
notáveis no Brasil em saúde. 
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3. soluções de saúde 
práticas e inovação 
digital – Vitality Health

A seguradora Vitality Health da África do Sul foi a pioneira em 
programas de engajamento que incentivam seus clientes a ado-
tarem um estilo de vida mais saudável por meio de recompensas, 
premiações e gamificação. Os dados da empresa apontam para 
uma expectativa de vida maior em 1,5 anos, em média, para os 
clientes engajados no programa.

Segundo a tese da Vitality Health, ao compreender mais cedo a  saúde 
de um cliente e incentivá-lo a ser ativo e a viver com saúde desde o 
início de um plano, uma seguradora pode desempenhar um papel 
fundamental na prevenção do aparecimento de doenças graves. 

Uma abordagem positivamente diferente

A abordagem fundamental da Vitality Health é seu Programa de Vida 
Saudável. Por meio de recompensas e benefícios, o programa  permite 
que os membros tenham uma saúde melhor, desfrutem de vantagem 
financeira tangível e recebam uma oferta de seguro aprimorada.
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Em 2015, muito antes da pandemia, a seguradora foi a primeira 
a introduzir consultas médicas e outros serviços de atendimento 
digital, que possibilitam oferecer, hoje, um conjunto de serviços 
de atendimento digital, como o Vitality Clínico Geral, fisioterapia 
remota e terapia cognitivo-comportamental – tudo on-line.

A prevenção tem sido uma prioridade para a Vitality desde 
seulançamento,em2004

Serviço inteligente

Apoiando tudo isso, está a abordagem do Smart Service da Vitality, 
que oferece uma gama de serviços de saúde e prevenção on-line – 
como terapias, Check4Cancer (avaliação precoce e preventiva do 
câncer), Skin Analytics (tratamento preventivo de doenças da pele) 
e suporte a saúde mental. 

Também existe o Consultant Finder – um serviço que ajuda os clien-
tes a pesquisar e marcar consultas on-line – e a experiência de 
sinistros foi totalmente digital através do Care Hub on-line, agora 
com muitos membros capazes de tomar decisões instantâneas.

Mas as inovações da Vitality não param por aí: um concierge de 
sinistros e assistências baseado em algoritmos e análise predi-
tivas oferece soluções instantâneas para os segurados. Toda 
essa gama de serviços está suportada pelo Sistema Operacional 
Vitality. Composto por sua plataforma de tecnologia e sistema 
de gestão de saúde, e amparado por ciência de dados avançada, 
ciência comportamental e profundo conhecimento da mate-
mática do seguro de valor compartilhado (shared value insurance). 

A Vitality ainda oferece um programa de recompensas em forma 
de cash back para aqueles que adotam um estilo de vida mais 
saudável. Parece que o futuro do seguro saúde está mais próxi-
mo com o estudo de caso da Vitality Health.
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Seguro com Valor Compartilhado 

 о A importância de controlar os principais fatores de risco do estilo de vida

 > Cerca de 60% de todas as mortes evitáveis   no mundo desenvolvido estão relacio-
nadas a quatro tendências de estilo de vida - falta de exercícios, obesidade,  consumo 
excessivo de álcool e tabagismo.

 о Encorajando mudanças positivas de comportamento

 > Além disso, não é suficiente apenas dizer às pessoas o que elas estão fazendo “de 
errado”. Também acreditamos que a melhor maneira de mudar o comportamento 
é ‘empurrá-lo’ na direção certa.

 о Compartilhando os benefícios por meio do valor compartilhado

 > Valor Compartilhado = encorajar membros a adotarem hábitos de vida mais 
 saudáveis   reduz o risco de seguro e cria valor para a seguradora. Compartilhar o 
valor que essas ações saudáveis   criam. Chame isso de incentivo. Chame isso de 
agradecimento. Chame isso de uma maneira mais justa de fazer negócios.

 о Criando um ciclo de comportamento virtuoso

 > O que isso faz é ajudar a criar um ciclo virtuoso de reforço comportamental  positivo: 
quanto mais coisas saudáveis   nossos membros fazem, mais podemos repassar para 
eles as economias que essas ações geram. Isso pode assumir a forma de  prêmios 
mais baixos, uma variedade de descontos e recompensas regulares.

 > Benefício Otimizador, ilustra a ideia de Valor Compartilhado - ao tomar medidas 
para cuidar de sua saúde - fazer exames regulares, praticar atividades físicas e 
 comer bem, por exemplo - eles podem manter seus prêmios baixos por toda a vida 
do plano. Ao mesmo tempo, eles também podem economizar com descontos e 
recompensas de nossos parceiros.
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4. Seguro Saúde no Brasil – 
casos e tendências 
Nova onda de startups de saúde digital promete 
melhorar a experiência do cliente por aqui. 

Desde 2020, o Brasil viu uma série de startups nascerem com o obje-
tivo de transformar o setor de seguro saúde. Para os consumidores 
brasileiros, o preço do seguro e a experiência do usuário sempre 
foram um grande desafio com lacunas significativas a resolver. 

É assim que startups como Alice Saúde foram capazes de arre-
cadar US$ 33 milhões no ano de 2021  o maior investimento em 
uma empresa de Healthtech no Brasil até 2021. A startup de saú-
de quer melhorar a experiência de seguro para consumidores, 
oferecendo uma abordagem de cuidado preventivo para indiví-
duos e famílias, inspirada na OSCAR Health nos Estados Unidos.

Outra startup focada no mercado de pequenas e médias empresas, 
a SAMI Saúde, arrecadou mais de US$ 15 milhões na última rodada.

Essas empresas, junto com outros atores como a QSaúde, estão 
prometendo um melhor controle de custos por meio de uma aten-
ção primária excepcional. Como não controlam as redes médicas, 
eles entram em acordos de compartilhamento de riscos com um 
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grupo limitado de provedores. Em seguida, investem  pesadamente 
em cuidados primários e experiência em telemedicina para limitar 
gastos desnecessários com saúde por parte dos segurados. 

No geral, a pandemia de Covid-19 foi o catalisador de que o setor 
de saúde brasileiro precisava para abraçar a verdadeira inova-
ção e a transformação digital. Esperamos que a telemedicina se 
 torne o meio mais adotado de prestação de serviços de saúde 
nos  próximos anos.

Também testemunhamos o aumento do interesse em programas 
de saúde mental e bem-estar. Os cuidados preventivos são a princi-
pal oportunidade para o avanço da transformação da saúde. As 
plataformas digitais de engajamento – de saúde mental a nutrição 
e condicionamento físico – apresentam uma oportunidade incrível 
para ajudar mais pessoas a se sentirem melhores e saudáveis.

“O futuro da saúde é digital” – investir em conexões de API e 
integração com outros participantes do mercado de saúde para 
aumentar as sinergias e obter acesso mais rápido ao mercado 
será um dos principais impulsionadores de crescimento para a 
saúde nos próximos.
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5. SEGURO AUTO  
COMO AS SEGURADORAS DE AUTOMÓVEIS ESTÃO 
SE TRANSFORMANDO EM UM CENÁRIO DIGITAL

O mundo do Seguro Auto vem-se transformando no ritmo da 
tecnologia automobilística há alguns anos, criando modelos que 
utilizam soluções digitais. As seguradoras têm alavancado as no-
vas tecnologias presentes nos carros e smartphones para criar 
nossos produtos ultrapersonalizados para os consumidores. Um 
exemplo interessante de um novo produto focado no  consumidor 
é o modelo “pago por quilometro rodado “, no qual o cliente paga 
em função de quanto e como utilizou o veículo no mês. 

Estudo de caso da LEMONADE, que lançou um novo seguro de 
carro baseado em uso em novembro de 2021.

O Lemonade Car foi projetado com os seguintes princípios em mente:

 о Uso da tecnologia para tornar o seguro de carro 
mais justo;

 о Oferecer uma experiência superior ao usuário;

 о Proteger o meio ambiente;

 о Criarvalorparaclientesfiéis.
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Equidade de preços

Novas tecnologias em telemática facilitam a coleta e análise de 
dados, e permitem que as seguradoras recompensem seus moto-
ristas por um melhor comportamento na direção. 

Tradicionalmente, os prêmios do seguro de carro são frequen-
temente calculados com base na média dos piores e melhores 
motoristas, de modo que motoristas seguros pagam muito, e 
 motoristas imprudentes, muito pouco. 

Nossos telefones, por outro lado, sabem muito sobre nós. Eles 
têm sensores avançados que podem rastrear movimento, locali-
zação e comportamentos. Usando os acelerômetros do telefone, 
algoritmos inteligentes podem ajudar a determinar o número 
de quilômetros dirigidos, bem como a segurança da condução 
das pessoas. 

Os carros também estão se tornando mais inteligentes, com mui-
tos novos modelos permitindo acesso, em tempo real, a dados 
de condução de alta frequência, enquanto veículos mais antigos 
permitem que os motoristas conectem dispositivos de hardware 
de baixo custo que transmitem dados de condução para a nuvem. 

Melhor experiência do cliente 

Comprar um seguro de auto com a Lemonade leva apenas 
 alguns minutos. Mas o bacana mesmo é ter o aplicativo no tele-
fone enquanto dirige. Usando uma combinação de sensores de 
movi mento e sinais GPS, seu aplicativo pode detectar colisões em 
tempo real e ajudar os motoristas a obter serviços de  emergência, 
bem como assistência na estrada 24 horas por dia (7/7) que  chega, 
como mágica, em sua localização.

O sistema de gestão da Lemonade ainda permite que os analistas 
de sinistros regulem uma quantidade maior de casos, uma vez 
que o processo é automatizado de ponta a ponta (do aviso de 
sinistro ao pagamento da indenização).
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Ambientalmente consciente 

Utilizando os dados personalizados coletados pelo aplicativo, a 
Lemonade calculará e acompanhará o CO2 gerado por cada um 
dos carros de seus clientes, levando em conta o modelo do  carro, 
ano e quilômetros em andamento. Em seguida, a seguradora 
trabalha com organizações sem fins lucrativos de todo o mundo 
para financiar o plantio de árvores para ajudar a compensar, com 
o tempo, essas emissões. 

O plantio de árvores ajuda a reverter o desmatamento, que é 
responsável por 15% das emissões de CO2. Mas as árvores não 
são a única maneira de a seguradora e os clientes causarem um 
impacto positivo. Além dessas atividades, o Lemonade Giveback 
continuará apoiando causas que promovam energia renovável, 
projetos favoráveis ao meio ambiente e ativismo climático.  

Novos entrantes no mercado de seguros de automóveis

Além disso, a concorrência no setor de seguros se tornou, 
recente mente, uma corrida mais apertada com gigantes da 
tecno logia, como Facebook, Amazon e Google oferecendo 
 pacotes de  seguros em suas plataformas. A maioria das pesqui-
sas de  consumo  indicam que os millennials – a maior base de 
consumidores – estão familiarizados e, provavelmente, confiam. 
Além disso, comprar um seguro de auto em apenas um click pode 
 parecer tentador para os consumidores on-line em geral. 

O desenvolvimento mais surpreendente é que o seguro de auto-
móveis está vindo agora dos próprios fabricantes de automóveis. 
Dispositivos incorporados que permitem a coleta de dados e a 
subsequente criação de produtos de seguros  ultrapersonalizados 
estão sendo desenvolvidos por fabricantes como a Toyota e, muito 
recentemente, a General Motors (OnStar). A avaliação da segu-
rança de um motorista, agora, pode não apenas vir de seu próprio 
 smartphone ou dos dispositivos que são  sincronizados com o painel, 
mas de sensores embutidos oferecidos como  seguro combinado. 
As montadoras estão indo além quando se trata de oferecer um 
serviço unificado e abrangente do início ao fim.
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O futuro do seguro de automóveis pode ter uma nova cara gra-
ças à adoção de novas tecnologias: o seguro de automóveis com 
 preços mais personalizados à situação de cada motorista, com 
uma experiência incrível na estrada, acionamento de sinistros 
auto máticos e retribuição ao planeta Terra.
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6. SEGURO DE VIDA  
APLICAÇÃO DA CIÊNCIA DE DADOS AVANÇADA 

Os dados estão se tornando a moeda do futuro. As  seguradoras 
de Vida & Previdência têm mais dados de clientes do que qual-
quer outro setor, mas analisar o comportamento do segurado 
sempre foi um desafio. A volatilidade sem precedentes do mer-
cado exacerbou esse desafio. Usando os recursos e técnicas 
analíticas tradicionais, as seguradoras de vida têm uma eficácia e 
capacidade limitada para analisar e entender o comportamento 
do cliente em tempo real.

A ciência de dados é um fenômeno novo no mundo da tecnologia. 
Com o aumento do poder de computação e das diversas técnicas 
de Inteligência Artificial, o modo como vivemos hoje tem mudado 
drasticamente. Muitas empresas estão usando ciência de dados 
para entender o comportamento do consumidor, para melhorar 
sua retenção, a subscrição de riscos, o gerenciamento de cam-
panhas, para identificar seus melhores clientes, entre outros. 

No Brasil, existem dezenas seguradoras de vida, que geram 
 milhões de linhas de dados todos os meses. Esse Big Data apre-
senta grandes oportunidades e desafios para as seguradoras no 
Brasil e no mundo. 



DIRETÓRIO INSURTECHS  –  ENS 2021 185

Mas como as seguradoras de vida podem usar esse Big Data de 
forma eficaz? Como as seguradoras podem prever, com precisão, 
quais os clientes poderão cancelar ou solicitar portabilidade nos 
próximos meses? Como as seguradoras de vida podem  melhorar 
seus resultados e indicadores por meio de ciência de dados, 
inteli gência artificial e aprendizado de máquina?

Por exemplo, o índice de cancelamento de apólices sempre foi 
um desafio para seguradoras de Vida & Previdência. Com a  ajuda 
de um modelo robusto de ciência de dados, os clientes que têm 
alta propensão ao cancelamento podem ser contatos com antece-
dência. Controlar o cancelamento levará a uma arrecadação de 
prêmios mais alta para a seguradora, aumentando a receita de 
comissão para os corretores de seguros e, principalmente, garan-
tindo a proteção do segurado. 

A seguir, veremos alguns estudos de casos de uso de ciência de 
dados no Seguro de Pessoas. Essa lista não é exaustiva e, certa-
mente, os especialistas em Seguro de Vida terão outras ideias de 
como usá-la para melhorar a experiência do cliente e os indica-
dores da empresa (corretora de seguros ou seguradora). 

Ciência de Dados para obtenção de insights sobre 
clientes em tempo real

Em um estudo conduzido para uma seguradora de vida de  grande 
porte, nos Estados Unidos, a empresa Atidot, do Vale do Silício – 
especializada em modelagem e Ciência de Dados com AI – analisou 
uma base de 54.000 apólices de vida com acumulação de longo 
prazo com índice médio de cancelamento de 2% ao mês. 

Objetivos do projeto – Criar informações 
acionáveis para:

 о Aumentar a acuracidade da previsão de cancela-
mento por cliente; 

 о Estimar a propensão ao cancelamento por cliente e 
por segmento de clientes;
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 о Melhorar a taxa de retenção em segmentos críticos; 

 о Realizar testes regressos e avaliação dos segurados 
com propensão ao cancelamento.

A empresa Atidot desenvolveu um modelo para análise de 
 dados de clientes em tempo real. A solução gerou uma visão 
de 360   graus dos segurados e produtores, usando percepções 
e recomendações. Também permitiu a modelagem de cenário 
 estratégico com segurados individuais e da carteira consolidada 
como um todo. 

Principais resultados atingidos

O modelo de propensão ao cancelamento gerou previsões 12 
vezes mais precisas do que a modelagem de cancelamento tradi-
cional da Cia, por meio da combinação de fonte de dados internas 
e fonte de dados externas. 

Com 12 vezes mais precisão, a empresa de ciências de dados 
 Atidot gerou uma lista de 200 segurados a cada mês com grande 
propensão ao cancelamento. 

Como operacionalizar esses insights baseados  
em dados

Baseado nesta lista de 200 segurados com maior propensão ao 
cancela mento de suas apólices, a seguradora agendou reuniões 
entre esses clientes e seus respectivos corretores e gerentes de 
relacionamento. 

Os corretores receberam perfis detalhados de seus segurados com 
alta propensão ao cancelamento, incluindo as causas para potenciais 
cancelamentos e ações recomendadas para maximizar a retenção.

As campanhas de jornada do cliente foram criadas para apoiar os 
planos de trabalho e retenção dos corretores. Todos os itens de 
ação foram perfeitamente integrados ao CRM da seguradora e 
outros sistemas/painéis de indicadores. 



DIRETÓRIO INSURTECHS  –  ENS 2021 187

Conclusões 

Ao adotar tecnologias avançadas, as seguradoras têm os meios 
para entender completamente seus clientes e oferecer a eles a 
apólice certa, na hora certa, ao preço certo, feito sob medida para 
o perfil exato e os fatores de risco. 

Novas tecnologias podem transformar dados em percepções 
acionáveis, permitindo que os seguradores capacitem seus corre-
tores para enfrentar os desafios não atendidos e otimizar suas 
carteiras de clientes

Essa nova abordagem está revolucionando lentamente a conduta 
de negócios da indústria de Seguro de Pessoas. Juntamente com 
outros sistemas avançados, podemos esperar que os clientes da 
próxima geração possam receber produtos e serviços cada vez 
mais personalizados ao seu estilo e ciclo de vida. 
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7. Seguro Paramétrico para 
cobertura de paralização 
(inatividade) de operações 
na nuvem (cloud downtime) 

Um número crescente de empresas depende, atualmente, de 
serviços de TI de terceiros, como computação em nuvem, plata-
formas de e-commerce, gateways de pagamento e muito mais.

A interrupção dos negócios causada por paralizações de  produtos 
e serviços baseados em nuvem custam bilhões de dólares todos 
os anos às empresas. Pela primeira vez, as empresas podem 
prote ger seus fluxos de caixa de interrupções inesperadas na 
nuvem com o pagamento rápido do seguro, quando ocorre um 
tempo de inatividade de TI de terceiros.

Como esse seguro funciona 

Cobertura predeterminada

Valor de cobertura por hora e período de espera pré-acordado 
com o cliente.
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Ocorreu a inatividade na nuvem 
Sistemas independentes monitoram o desempenho dos prove-
dores de serviço quanto a interrupções.

Regulação e pagamento do sinistro 
Uma vez acionado, o cliente é notificado automaticamente, e o 
pagamento da cobertura é transferido dentro de 15 dias

A Paramétrix Insurance desenvolveu um sistema de monitora-
mento de última geração que rastreia a disponibilidade e o 
desempenho de serviços baseados em nuvem terceirizados em 
todo o mundo. Sem exigir que os clientes instalem nada em seus 
sistemas, ele coleta continuamente dados granulares em tempo 
real com recursos de detecção de até milissegundos.

Identificação de eventos de tempo  
de inatividade (paralização)
Por meio de testes contínuos e modelos de algoritmos avançados 
da Parametrix Insurance, os segurados são avisados e alertados 
imediatamente, assim que surgem problemas, para que possam 
implementar procedimentos de recuperação e continuidade de 
negócios, antes mesmo de a paralização entrar em vigor.

Inatividade da Microsoft AZURE gera 
pagamento de indenização por meio apólice de 
seguro paramétrico 
O Microsoft Azure teve uma ocorrência de tempo de inatividade, 
em 01 de abril de 2021, que afetou as regiões Leste e Central dos 
EUA. As empresas que executam seus sistemas de produção em 
um desses serviços ficaram sem disponibilidade de serviço por 
quase duas horas.
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Por que o serviço da Microsoft AZURE ficou 
inativo por quase 2 horas?
Em 01 de abril, começando por volta das 21h GMT e terminando 
quase duas horas depois, o Parametrix Monitoring System (PMS) 
indicou que o Microsoft Azure estava passando por um tempo de 
inatividade devido a erros de servidor DNS que afetaram a VM do 
Azure (máquinas virtuais ) e os serviços do Azure SQL.

Os servidores DNS do Azure fornecem resolução de nome de 
 domínio usando a infraestrutura do Microsoft Azure. Esse serviço 
é fornecido nativamente como parte da nuvem como um proto-
colo de rede com vários serviços do Azure que dependem desses 
servidores DNS.

Tanto o serviço computacional VM quanto o serviço de banco de 
dados SQL foram afetados por esses erros. Os clientes do Azure 
que executam seus sistemas de produção em um desses serviços 
nas regiões Leste ou Central dos EUA não tiveram disponibilidade 
de serviço durante o incidente de tempo de inatividade.

O que o sistema de monitoramento da 
empresa Parametrix Insurance detectou?

O Parametrix Monitoring System identificou a interrupção assim 
que ela iniciou e registrou os serviços da VM (máquina virtual) 
do Azure e do Azure SQL que foram afetados nas regiões dos 
EUA do Leste e Central dos EUA. A granularidade profunda do 
sistema permite capturar exatamente quais serviços estiveram 
inativos durante todo o evento e especificar o que não funcionou 
em cada serviço.

O sistema detectou o status de serviço indisponível em instâncias 
de VM do Azure, na região Leste dos EUA, que apresentava taxas 
de erro de 100%, e na região Central dos EUA, que apresentava 
taxas de erro de 50%. A interrupção do serviço SQL do Azure afe-
tou apenas as operações de gerenciamento, e não as operações 
de instância ou em execução.
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Qual foi a experiência do segurado  
em questão?

O segurado da Parametrix Insurance validou os impactos opera-
cionais e financeiros do incidente de paralisação em seu negócio. 
Seus sistemas de gestão, que residem nas regiões do Leste dos 
Estados Unidos, ficaram inativos por quase duas horas. Eles 
come çaram a receber suporte quase imediatamente, exigindo 
que mobilizassem muitos de seus membros de equipe técnica e 
de suporte para resolver esses problemas urgentes. 

O incidente de tempo de inatividade estava prejudicando não 
apenas a produtividade de seus funcionários, mas também sua 
reputação com os clientes cujas operações foram diretamente 
afetadas. Após dez dias do incidente de paralização, a Parametrix 
Insurance cobriu os danos financeiros do segurado por meio do 
pagamento do sinistro que foi acionado em função da interrupção.
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glossário  
e jargões das startups

A Aceleradora 
É um programa para acelerar o sucesso de uma startup. Uma 
acele radora pode agregar valor nas seguintes áreas: financia-
mento, relacionamento, mentoria e espaço de trabalho. 

Advisors (consultores)
Os advisors ou consultores fornecem orientação para empresas – 
em nosso caso, startups – em uma variedade de capacidades. Os 
consultores de negócios podem ser investidores,  empreendedores 
em série ou especialistas experientes em um campo específico. 
São particularmente importantes nos estágios iniciais para aportar 
conhecimento e experiência de mercado em diversos segmentos. 

Agile (Metodologia Ágil) 
Metodologia Ágil é um conjunto de práticas para entender as 
 demandas de um projeto, agir e realizar tudo com  eficiência. 
É uma ponte que tenta eliminar as lacunas no processo de 
desenvol vimento de software e entregar o produto final com mais 
rapidez e agilidade, sempre com qualidade. 

Angels (anjo, investidor) 
Os investidores anjo são indivíduos com um certo nível de riqueza 
pessoal, que investem em empresas em estágio inicial.  Geralmente, 
eles aparecem em um estágio inicial do negócio e, como seu risco 
é maior do que o de outros investidores, eles costumam investir 
quantias menores. Normalmente, são investidores credenciados. 
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Aquisição 
Aquisição de mais de 50% da startup. Nesse caso, o novo sócio 
passa a ter o maior poder de decisão na empresa. 

Aquisição 
Um peixe maior aparece e se oferece para comprar a maior parte 
(mais de 50%) ou toda a empresa. Nesse ponto, eles começam a 
dar as cartas e a tomar as decisões.

Acquihire
Quando uma empresa é adquirida por seu talento, suas compe-
tências ou pelas pessoas.

APIs
Acrônimo para Application Programing Interface ou Interface de 
Programação de Aplicação. Trata-se de um conjunto de rotinas 
e padrões que facilitam a comunicação e a troca de  informações 
entre sistemas. As APIs são importantes porque facilitam a integra-
ção entre dois sistemas, em que um deles fornece informa ções e 
serviços que podem ser utilizados pelo outro, sem a necessidade 
de que o sistema que consome a API conheça detalhes de imple-
mentação do software. 

b B2B (Busines to Business)
Uma empresa que vende para outras empresas. Em outras 
palavras, um relacionamento entre dois negócios, entre duas 
pessoas jurídicas.

B2C (Business to Consumer) 
Uma empresa que vende diretamente para um cliente ou uma 
pessoa física sem um intermediário. 



DIRETÓRIO INSURTECHS  –  ENS 2021 194

B2B2C (Business to Business to Consumer) 
Venda de produtos de seguros para a carteira de clientes de par-
ceiros ou grupos de afinidade, como plataformas de e-commerce, 
fintechs, bancos, financeiras, verejistas, marketplaces, entre outros. 

Alguns exemplos do modelo B2B2C são: Cover Genius, 
180º Seguros, 88i Seguradora Digital e algumas operações de 
vendas de seguros em bancos e marketplaces (Mercado Livre).

Bitcoin
É uma criptomoeda descentralizada ou um dinheiro eletrônico 
para transações ponto-a-ponto.

Bridge-Loan (empréstimo-ponte) 
Empréstimo-ponte é um tipo de empréstimo de curto prazo do 
investidor para a startup com intuito de suprir necessidades de 
caixa até que seja executada a próxima rodada de financiamento.

Burn-rate
A velocidade na qual a startup está usando o seu caixa dispo nível 
para financiar seu crescimento. Um crescimento exponencial 
pressupõe-se uma “queima” de caixa mais rápida. 

c CAC (Customer Acquisition Cost)
O custo total de aquisição de um cliente. Quanto precisa ser gas-
to em marketing e vendas para que o potencial cliente (lead) se 
transforme em cliente da empresa.

Capital semente (seed funding)
Capital semente é um modelo de financiamento dirigido a proje-
tos em estágio inicial ou estágio zero, antes da implementação do 
negócio e na fase pré-operacional. 
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Series A (série A)
O capital, nesta série, é utilizado para comercializar 
e melhorar a credibilidade da sua marca,  otimizar 
a base de usuários, explorar novos  mercados 
e  ajudar o negócio a crescer. Nessa  rodada, os 
investi dores esperam que a startup tenha um 
plano  concreto para desenvolver um modelo de 
 negócio que gere lucro no longo prazo. 

Series B (série B)
Quando a empresa recebe o aporte de série B, ela 
já está na fase em que desenvolveu uma base fiel 
de clientes e seu modelo de negócio é  comprovado. 
Com os novos recursos, investidores se propõem 
a contribuir para escalar o negócio, ajudando 
a  startup a expandir o alcance do mercado, no 
aprimora mento de processos, em novas contrata-
ções e, até mesmo, a adquirir outras empresas. 

Series C (série C)
Na rodada de captação “Series C”, os investidores 
procuram startups com participação considerável 
no mercado e nas quais a injeção de recursos ser-
ve para acelerar a empresa em todos os aspectos, 
lançando-a no mercado internacional e adquirindo 
novas companhias. Altos retornos são esperados 
pelos investidores nesse momento. As rodadas 
 seguintes (D, E, F…) buscam os mesmos objetivos e 
antecedem a abertura de capital da empresa (IPO).

Saída (exit)
Uma saída ocorre quando os investidores podem 
liquidar ou reduzir sua participação ou proprie-
dade em seus negócios.
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Churn rate
É a taxa que mede a rotatividade dos clientes de uma  empresa. 
Quanto mais baixa essa taxa, melhor para a empresa, pois 
 significa que um % baixo de clientes deixa de fazer negócios com 
a empresa em determinado período. 

Convertible Note (nota ou dívida conversível)  
Uma nota ou dívida conversível é um instrumento que permi-
te ao investidor emprestar dinheiro para uma startup que está 
começando, com a possibilidade de converter essa dívida em 
 participação na empresa futuramente.

Cibersegurança
É o termo utilizado para descrever os procedimentos, as práticas 
e as tecnologias que estão envolvidos na segurança digital.

Corporate VC (CVC)
Uma empresa já estabelecida faz um investimento em uma startup 
para que possa ter acesso a inovação. Trata-se de uma das estraté-
gias de inovação aberta que mais vêm crescendo nos últimos anos. 

Coworking
Cotrabalho, trabalho colaborativo ou trabalho cooperativo. É um 
modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de espa-
ço e recursos de escritório. Além de dividir as despesas gerais 
– como luz, aluguel –, você e sua empresa podem compartilhar 
várias áreas em comum – como refeitório, auditório, recepção – e, 
o mais interessante, trocar experiências com outros  profissionais 
e empresas, e ampliar a sua rede de relacionamento.

Cloud computing
Cloud computing ou computação em nuvem é a entrega da 
computação como um serviço em vez de um produto, em que 
recursos compartilhados, software e informações são fornecidas, 
permitindo o acesso por meio de qualquer computador, tablet ou 
celular conectado à Internet.
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Crowdfunding
É o financiamento coletivo de uma iniciativa a partir da  colaboração 
de um grupo de pessoas que investem recursos financeiros 
nela. As plataformas de crowdfunding são responsáveis por unir 
investi dores e empreendedores com interesses comuns em pro-
jetos de alto impacto na economia real. Exemplos no  Brasil: Bloxs 
 Investimentos, BRAAIM, Investweb, Platta, Benfeitoria.

d Decacornio
Uma empresa de tecnologia avaliada em mais de US $ 10 bilhões. 
Derivado da referência comum às empresas – antes raras – 
 avaliadas em mais de um bilhão de dólares como unicórnios.

Devops 
Trata-se de uma metodologia de desenvolvimento de software que 
busca maximizar os resultados das equipes de TI. A metodologia 
integra toda a equipe de colaboradores e torna mais eficiente a 
comunicação entre eles, elevando o desenvolvimento de software 
e as equipes de TI a um novo patamar.

DevSecOps
DevSecOps significa desenvolvimento, segurança e operações. É 
uma abordagem à cultura, automação e design da plataforma que 
integra segurança como uma responsabilidade  compartilhada 
em todo o ciclo de vida da TI.
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e Ecossistema 
Um ecossistema é um ambiente interconectado com diversos 
joga dores e sistemas que apoiam uns aos outros. Os  ecossistemas 
digitais são formados por fornecedores, clientes, parceiros comer-
ciais, aplicativos, provedores de serviços de dados terceirizados e 
todas as respectivas tecnologias. 

Economias de escala 
Economia de escala é aquela que organiza o processo produ-
tivo de maneira que se alcance a máxima utilização dos fatores 
produtivos envolvidos no processo, procurando como resultado 
baixos custos de produção e o incremento de bens e serviços. 

f Fusão
Duas empresas se combinam e se fundem para criar uma enti-
dade que beneficia ambas as partes.

Full-Stack
O desenvolverdor full-stack é um profissional multitarefa que con-
segue transitar entre projetos de desenvolvimento de front-end 
e back-end. Esse termo também é utilizado para denominar 
 insurtechs que atuam como seguradoras atuantes em toda a 
 cadeia de valor do seguro.
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Funding 

CICLO DE FINANCIAMENTO DE UMA STARTUP
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g Growth hacking 
Growth hacking não tem uma tradução literal, mas a ideia é a 
 realização de marketing orientado a experimentos. As duas 
 palavras explicam o conceito ― crescimento (growth) e  exploração 
(hacking). Desse modo, o objetivo principal do growth hacking é 
o crescimento acelerado. Para isso, utiliza-se uma metodologia 
 focada em testes e otimização de conversões.
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h Hiperautomação
A aplicação combinada de tecnologias avançadas, como inteligên-
cia artificial, aprendizado de máquina e automação de processos 
robóticos (RPA) para automatizar tarefas repetitivas que antes 
eram concluídas por programadores humanos. 

i Incubadora 
Assim como as aceleradoras de startups, uma incubadora é um 
programa com o objetivo de dar todo suporte necessário a um 
empreendimento em suas etapas iniciais. Algumas incubadoras 
podem fornecer financiamento e pedir em troca parte do capital 
(ou propriedade).

IPO (oferta pública inicial de ações)
Para uma startup, a oferta pública de ações, ou IPO, é um pró-
ximo passo natural para o seu crescimento. Além de viabilizar a 
evolução de fato da empresa, ela permite solidificar a marca em 
seu segmento e dar liquidez aos investidores.

IPO ou Oferta Pública de Ações 
“Abrir o capital” é quando uma empresa privada (o que acontece, 
normalmente, com as startups) torna-se uma entidade de capi-
tal aberto, permitindo-lhe obter acesso mais barato ao capital, 
 expandir as operações e diversificar a propriedade. O IPO é a 
Oferta Pública Inicial ou o preço inicial de venda das ações. O IPO 
dá início a todo o processo.

j Joint venture
Duas empresas separadas se unem para administrar ou operar 
uma empresa ou negócio já existente.
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L Lean
Uma estratégia ou metodologia que se concentra na criação de 
maior valor, usando o mínimo de recursos possível. Lean startup 
significa, em tradução livre, startup enxuta. Esse conceito, no uni-
verso da administração, envolve um trabalho de identificação e 
eliminação de desperdícios nos processos e está muito atrelado 
ao ambiente de startups de tecnologia. 

A metodologia Lean Startup apresenta ao empreendedor alguns 
novos conceitos, como o MVP, a ideia de pivot e métodos mais 
ágeis de interação com clientes.

Lean inception 
A Lean inception consiste em uma série de atividades, com sessões 
de brainstorming e discussões que costumam ter a duração de 
1 semana. É um workshop colaborativo para alinhar um grupo de 
pessoas sobre o produto mínimo viável (MVP vide abaixo) a ser 
construído, ou seja, nessa semana, o objetivo é encontrar MVPs.

Uma Lean inception é, portanto, um workshop coletivo, que visa 
alinhar o entendimento das áreas de negócio e as técnicas sobre 
um produto em seus aspectos mais fundamentais.

LGPD 
É a lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, a fim 
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade.

Low code no code 
As plataformas low code ou no code permitem, em teoria, que uma 
pessoa sem nenhum conhecimento de programação consiga desen-
volver produtos, como um website ou aplicativo. Essas plataformas 
trazem muito mais simplicidade e agilidade no desenvol vimento de 
sistemas, pois não há necessidade de programação. 

LTV (lifetime value ou valor do cliente no tempo) 
LTV (life time value) é o valor que um cliente retorna ao longo do 
tempo. Trata-se de uma métrica valiosa que estima o valor do 
resultado líquido da relação com o cliente ao longo do tempo. 
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m Malware
É um código malicioso ou programa malicioso de computador 
destinado a infiltrar-se em um sistema de computador alheio de 
forma ilícita, com o intuito de causar alguns danos, alterações ou 
roubo de informações.

MVP (minimum viable product ou produto 
mínimo viável) 
É a sigla que representa o Mínimo Produto Viável – em  inglês, Minimum 
Viable Product. Podemos definir o MVP como uma versão enxuta de 
uma solução, que contém apenas suas  funcionalidades básicas. 
Pode ser um software, serviço, produto físico ou digital. O impor-
tante é que o MVP seja uma versão  funcional, que permita que um 
pequeno grupo de clientes faça testes e dê sua opinião.

n Net Present Value (NPV ou valor presente 
líquido) 
O valor atual dos fluxos futuros de receita menos os fluxos futu-
ros de saída de caixa (custos). Essa é uma boa maneira de calcular 
se um projeto futuro ou um grande gasto vale a pena (ou o ROI). 

p PAAS
É uma das principais formas de contratar a computação em 
nuvem, oferecendo as licenças de software, infraestrutura, manu-
tenção, sistema de comunicação e tudo o que for necessário para 
a aplicação, disponibilizando flexibilidade e redução de custos.  

Phygital 
É a combinação das palavras físico e digital, referindo-se às 
 experiências interativas híbridas para distribuição de seguros no 
mundo físico e digital. 
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Phishing
É a tentativa fraudulenta de obter informações confidenciais – 
como nomes de usuário, senhas e detalhes de cartão de crédito 
–, por meio de disfarce de entidade confiável em uma comuni-
cação eletrônica.

Pitch
É a forma como você apresenta e vende sua ideia ou produto aos 
investidores. Uma boa aceleradora ou consultor de negócios o 
ajudará a aperfeiçoar isso incansavelmente, garantindo que você 
tenha um plano de negócios sólido para apoiá-lo. O pitch deve ser 
ensaiado exaustivamente antes de ser apresentado ao público. 

Elevator pitch
Uma versão muito mais curta e condensada da 
apresentação da sua empresa, no tempo de uma 
subida no elevador.

Pitch deck
Uma apresentação para ajudá-lo a defender seu 
case. Idealmente, você deve mantê-lo com menos 
de dez slides e entre 5 a 10 minutos de duração.

Pre/Post money valuation
O valor de uma empresa antes dos investimentos externos ou 
da última rodada de financiamento/o valor da empresa após os 
investimentos externos ou da última rodada de financiamento.

Proof-of-concept (PoC – Prova de Conceito) 
Evidência que demonstra a viabilidade de um conceito. A PoC é 
utilizada para que se verifique se o produto funciona em um nível 
básico, sem ainda pensar em como ele vai performar no mer cado. 
A ideia é remover erros da arquitetura do software e garantir que 
ele vá “rodar” em boa forma.
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r Ransomware
É utilizado como vírus de resgate, e recebe esse nome porque cripto-
grafa os dados, que depois só podem ser acessados  novamente com 
uma senha. Essa senha fica em posse de quem executou o vírus, e 
isso pode acontecer com a permissão ou não de quem está utilizan-
do o computador em que estão contidas as informações.

s SAAS
Software como serviço é uma forma de distribuição e comer-
cialização de software no qual o fornecedor será o responsável 
total da estrutura necessária para utilização, e o cliente irá aces-
sar os serviços pela internet como Microsoft Office 365.  O SaaS 
usa o acesso com página web para fornecer aplicativos e acessa-
dos ao cliente sem necessidade de download ou instalações de 
algum programa ou extensão. 

SPAC
A empresa de aquisição de propósito específico – também conhe-
cida como “empresa de cheque em branco” – é uma sociedade 
anônima listada em bolsa de valores com o objetivo de adqui-
rir uma empresa privada, tornando-a pública sem passar pelo 
processo tradicional de oferta pública inicial. Ocorre quando um 
“cheque em branco” público ou uma empresa de fachada adquire 
uma empresa privada para torná-la pública. É um tipo específico 
de IPO que envolve a compra de uma empresa que já está listada, 
mas não tem um negócio em andamento.
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v Venture Capital ou VC
Investidores privados que criam fundos baseados em recursos de 
terceiros para financiar startups. Exemplos de VCs no Brasil:  Astella 
Investimentos, Bossa Nova Investimentos, Canary, entre outros. 
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