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A CONEXÃO TOTAL VIA INTERNET PODE REINVENTAR A MANEIRA COMO AS SEGURADORAS AVALIAM 
RISCOS E PRECIFICAM PRODUTOS E SERVIÇOS – DESCOMPLICANDO A INTERAÇÃO COM O SEGURADO

INTERNET DAS COISAS 
– E OS DESAFIOS DO 

MERCADO SEGURADOR

MATÉRIA DE CAPA

A Internet das Coisas, também conhecida como IOT, refere-se 
a um conceito tecnológico em que a maioria dos recursos 
que temos à mão no dia a dia estão em plena conexão via 

internet. Computadores, smartphones e até monitores cardíacos 
podem ser conectados pela IOT. Aliás, qualquer dispositivo 
conectado à internet, controlado a partir de um local remoto, pode 
ser considerado um dispositivo IOT. E, à medida que a IOT cresce, 
mais dispositivos entram nessa lista. Inclusive automóveis.
O relatório “The Mobile Economy”, desenvolvido pela GSMA 
Intelligence, apontou que 5,1 bilhões de pessoas em todo o 
mundo possuem smartphones. Os dados são do documento 
“Economia Móvel 2019”, que aponta anualmente o crescimento 
da tecnologia. Esse relatório ainda estima que o número pode 
chegar a 5,8 bilhões em 2025, equivalente a 71% da população 
também estimada para o período. Em resumo: mais da metade 
da população mundial utiliza dispositivos que, em sua maioria, 
possuem funções sensoriais e de geolocalização, alimentando uma 

grande base de dados – que possivelmente serão utilizados para 
análises ou até mesmo em tempo real.
 A IOT já faz parte do cotidiano do consumidor e transformou 
bruscamente os modelos de negócios em todos os setores. E no 
setor de seguros não é diferente. A IOT abre oportunidades para 
o desenvolvimento de novos produtos, para a atuação assertiva 
na experiência do cliente e, claro, para aprimorar serviços de 
prevenção e assistência. É todo um universo de possibilidades, 
que você acompanha agora com mais detalhes.

CAPTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
Novas tecnologias, como radares e câmeras integradas e 
conectadas, possibilitam infinitas chances de monitoramento ou 
até mesmo de coleta de dados – informações que se tornam 
vitais para uma prestação de serviços cada vez mais ajustada à 
necessidade dos clientes.
No universo das seguradoras, quando fazemos o seguro 
de um carro, esse monitoramento em tempo real traz uma 
redução do risco para a companhia. E lhe proporciona uma 
série de informações do perfil do consumidor, até mesmo 
antes da contratação.
Esse acompanhamento dos clientes, utilizando as soluções 
tecnológicas, pode ser o futuro do modelo de negócio do seguro, 
com a possibilidade de cobertura somente em caso de utilização, 
quando o bem está de fato exposto a riscos. O monitoramento 
em tempo real ainda possibilita um atendimento personalizado, 
fazendo com que qualquer anormalidade possa ser detectada 
imediatamente, permitindo que o problema seja solucionado 
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de forma preventiva. Trata-se de um aprimoramento que trará 
benefícios reais a todos os envolvidos no seguro de automóvel – 
ou já traz: seguradoras conectadas a bases de dados, contando 
com equipamentos para monitoramento em tempo real, é algo 
que tende a se consolidar como uma realidade cada vez mais 
presente no mercado.

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
Como dissemos, a IOT não apenas oferece às empresas de 
seguros a capacidade de coletar dados valiosos sobre os clientes 
para protegê-los ou avaliar seus níveis de risco. Ela também 
fornece um serviço mais personalizado.
A incorporação de sistemas de inteligência artificial, como 
chatbots ou assistentes virtuais, será essencial para a 
capacidade das companhias de atender às necessidades de 
seus clientes 24 horas por dia. Além disso, as seguradoras 
podem automatizar processos para melhorar sua eficiência e 
maximizar a lucratividade. 
Apesar dos benefícios, as ferramentas de IA implementadas, 
como chatbots ou processos de automação, ainda são um desafio 
que as indústrias precisam superar.

CYBER SECURITY
Com tantos dados e informações sigilosas tramitadas entre 
sistemas, a prevenção contra os ataques cibernéticos é cada 
vez mais comum – já é algo que o setor de seguradoras 
vem praticando e melhorando. Afinal, qualquer vazamento de 
informações ou dados pode ter consequências imensuráveis, com 
impactos tanto financeiros quanto para a imagem da empresa.
O aumento da utilização de novas tecnologias para 
armazenamento e processamento de dados para gerar novos 
negócios fez com que a Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) desenvolvesse uma regulamentação para cyber security 
em 2007. Esse serviço visa resguardar os segurados contra 
riscos cibernéticos, oferecendo proteção em casos que envolvam 
responsabilidade civil decorrentes de ameaças cibernéticas ou 
atos de violação de privacidade e segurança.

TENDÊNCIAS
Entre as tendências relacionadas à Internet das Coisas, há 
as futuras e as que já se mostram viáveis. Por exemplo, o 
fornecimento do serviço de seguros on demand (sob demanda) – 
que é pagar somente pelo tempo de utilização do serviço, quando 
o bem assegurado está exposto a risco – já é uma realidade 
em muitos países, e tende a ser em breve também no Brasil. A 
utilização de tecnologias que trazem soluções práticas – e mais 

baratas – para o usuário será cada vez mais presente.
Outra tendência é o uso de drones – pela sua versatilidade e 
agilidade em grandes centros urbanos. No setor de seguros, 
essas aeronaves não tripuladas funcionarão principalmente em 
operações que exigem inteligência em captação de imagens. Para 
quem ainda não conhece a tecnologia, os drones são aeronaves 
pilotadas remotamente, que somente podem adentrar no espaço 
aéreo brasileiro com autorização das agências reguladoras. A 
partir dessa autorização, produzem imagens aéreas e situações 
de voo nunca antes exploradas. Atualmente, a Agência Nacional de 
Aviação conta com 71.561 drones cadastrados, sendo 26.016 
deles profissionais e 45.545 recreativos — entre os de uso 
profissional, por exemplo, houve aumento de 51% em 2019 em 
relação a 2018. 
Para o mundo do seguro, esse tipo de tecnologia poderá fazer a 
diferença em análises presenciais de forma rápida, uma vez que o 
deslocamento nas grandes metrópoles ainda é um problema. 
O fato é que o advento da IOT acabou influenciando para que as 
seguradoras passassem também por adequações internas em 
áreas que são sua essência, como precificação dos produtos, 
análise de riscos, regulação de sinistros, entre tantas outras. Com 
isso, vão mudando sua estrutura ou até mesmo criando formatos 
e linhas novas de receitas. Acabam por se reinventar para atender 
mercados que estão passando por grandes transformações – e 
têm necessidades e exigências muito diferentes das do passado.

INSURTECHS 
Assim como o crescimento das fintechs impacta os bancos 
tradicionais, que se apressam na tentativa de se equiparar às 
inovações e oferecer produtos, benefícios e soluções baseadas 
em alta tecnologia, para não perderem mercado no médio prazo, 
o crescimento das chamadas insurtechs poderá ter efeitos 
semelhantes nas companhias de seguros tradicionais.
Startups que digitalizam todo e qualquer processo que envolva o 
seguro, as insurtechs já estão provocando mudanças no mercado 
segurador, que se vê obrigado a avançar na inclusão da tecnologia 
em seus trâmites – por toda a praticidade que isso acaba 
trazendo ao segurado.  

A INTERNET DAS COISAS PERMITE 
INOVAÇÕES COMO O SEGURO ON DEMAND: A 
PESSOA SÓ PAGA PELO TEMPO DE UTILIZAÇÃO 
DO SERVIÇO, QUANDO O BEM ASSEGURADO 
ESTÁ EXPOSTO A RISCO 

Para você vislumbrar melhor as mudanças que essas 
novas soluções podem trazer para o mercado segurador, 
a reportagem da Revista CESVI conversou com 
representantes de uma startup que já se destaca pelas 
inovações por meio da tecnologia de ponta. A Retina 
Vision é uma plataforma de monitoramento de veículos 
por leitura de placas (OCR), que ajuda estabelecimentos, 
empresas e órgãos públicos a melhorar a gestão de 
estacionamentos, vias públicas e frotas veiculares – e 
vem crescendo mais de 20% ao mês. Com sua malha de 
câmeras, a empresa identifica cinco carros roubados por 
dia no país. Uma atividade com reflexo direto no seguro 
de automóveis. 
Essa startup de inteligência artificial foi fundada por Paulo 
Silveira, Guilherme Camargo e Victor Miguez quando eles 
ainda eram colegas de faculdade nos cursos de Engenharia 
e Física na USP. Eles se conheceram em um projeto de 
pesquisa patrocinado, que os levou ao enorme desafio 
dessa operação: o Brasil sofre com 600 mil roubos/furtos 
de veículos por ano, e só 5% da nossa frota é rastreada. 
Como monitorar e recuperar os outros 95%? 
A solução foi um software de leitura de placas 
que pode ser integrado a mais de 6 mil câmeras. 
Os equipamentos, instalados em entradas de 
estabelecimentos e nas vias públicas, fazem a leitura 

A estratégia que algumas seguradoras têm adotado para 
esse acompanhamento é alocar e subsidiar startups em 
suas próprias estruturas, conciliando o conhecimento 
tradicional com o lançamento de produtos independentes, 
altamente digitais.
Essas companhias, afinal, já perceberam: com as novas 

das placas e enviam as 
informações para a nuvem. 
Nela, são feitas consultas a 
bancos de dados veiculares, 
como o do Sistema Nacional de 
Informações de Segurança Pública 
(Sinesp). Assim, a empresa é capaz de 
identificar carros roubados, enviando alertas em tempo 
real para seus clientes, de forma que eles podem acionar 
as autoridades para recuperar os veículos. 
Após o término do projeto de pesquisa, os 
empreendedores decidiram seguir com a ideia e captaram 
recursos com investidores – sendo um deles do Vale do 
Silício. Deu certo: a empresa tem hoje 12 distribuidores e 
está presente em quatro estados brasileiros. A previsão 
de crescimento para 2020 é passar de 46 licenças ativas 
para 200 câmeras em funcionamento. “É fato que serviços 
inteligentes oferecem mais segurança, fidelização do 
cliente e menor custo”, aponta Paulo Silveira, da Retina 
Vision. Já seu sócio, Ariel Ramos, que atua na área 
comercial, deixa um alerta para as companhias que têm 
uma adoção mais lenta das tecnologias relacionadas à 
Internet das Coisas: “As grandes empresas não estão 
acompanhando a agilidade e a flexibilidade das startups.  
O seguro não vai morrer, mas precisa se remodelar.” 

“O SEGURO NÃO VAI MORRER, MAS PRECISA SE REMODELAR”

soluções da IOT mudando profundamente a maneira como 
consumimos e utilizamos os serviços de seguro hoje, o 
mercado se tornará cada vez mais competitivo. E ignorar a 
tecnologia para atender aos anseios do segurado será tão 
anacrônico quanto insistir nas antigas máquinas de escrever 
para preparar uma apólice.
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