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OS APLICATIVOS DAS COMPANHIAS DE 
SEGUROS PERMITEM QUE O SEGURADO 
GANHE RAPIDEZ E COMODIDADE EM 
SUAS NECESSIDADES RELACIONADAS  
À APÓLICE E À SUA INTERAÇÃO COM  
A SEGURADORA. SAIBA COMO

SERVIÇOS
NA PALMA 
DA MÃO
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Nesta matéria, listamos algumas facilidades que você 
pode encontrar nos aplicativos das seguradoras. Mas, 
atenção: estamos apresentando um consolidado dos 
recursos existentes no mercado; ou seja, o segurado 
não encontrará todas as funcionalidades em um 
único aplicativo. Além disso, os benefícios podem ter 
diferenças de acordo com a região do país.

BUSCA DE OFICINAS
Antes, para encontrar uma oficina próxima, era 
necessário procurar no catálogo de prestadores da 
seguradora. Hoje os aplicativos fazem esse serviço para 
o segurado. Essa facilidade geralmente é relacionada a 
recursos como o Google Maps e o Waze.

ACOMPANHAMENTO  
DE ABERTURA DE SINISTROS
De modo a agilizar o processo, com o app, é o próprio 
cliente que acelera a abertura de sinistro, enviando as fotos 
dos danos provocados pelo acidente. Também é possível 
monitorar o andamento do processo graças à tecnologia.

ASSISTÊNCIA RÁPIDA
Você teve seu pneu furado numa via perigosa? Houve 
uma pane no motor? Seu carro se envolveu em uma 
colisão e precisa ser rebocado por um guincho? 
Alguns aplicativos permitem que você peça serviços de 
assistência que precisam de uma resposta imediata.

SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS
Menos tempo em cartórios e despachantes! 
Alguns aplicativos oferecem o recurso de download 

de documentos, como segunda via da apólice e 
boletos, solicitação de segunda via da carteirinha de 
identificação do segurado, entre outros.

DESCONTOS EXCLUSIVOS 
Em alguns aplicativos, o segurado pode ganhar uma série 
de benefícios e descontos exclusivos para usuários do app, 
como na renovação da apólice, no aluguel de carros e em 
estacionamentos. Alguns descontos são relacionados a um 
perfil do segurado que a companhia consegue identificar 
por meio de ferramentas de geolocalização e sensores do 
próprio smartphone ou tablet – com eles, dá para monitorar 
o comportamento do indivíduo não somente ao dirigir, mas 
também pelas suas postagens em redes sociais. (Se você quer 
obter um bom desconto na sua apólice, fique atento a isso!)

SERVIÇOS EM DOMICÍLIO
Comodidade em primeiro lugar! Aplicativos permitem ao 
segurado solicitar serviços como lavagem, polimento, 
pequenos reparos e ainda realizar os pagamentos por 
meio do próprio app.

ACESSO PARA CLIENTES,  
TERCEIROS E CORRETORES
Se você precisa acompanhar um sinistro e não  
é segurado, algumas seguradoras oferecem  
um aplicativo exclusivo para o seu perfil.

APÓLICE CUSTOMIZADA
Há ainda a possibilidade de customizar a apólice 
de acordo com as coberturas e assistências mais 
adequadas para cada cliente. 

SEGUROS

P opularizados em 2008, os aplicativos – ou simplesmente apps 
– são softwares desenvolvidos para atender às nossas mais 
diversas necessidades. É a um aplicativo que você recorre 

quando quer encontrar o melhor caminho no trânsito, um efeito 
especial para a sua fotografia, quando vai trocar mensagens com 
conhecidos e até para procurar uma receita para um jantar especial. 
Cada vez mais, eles têm feito parte da nossa rotina de lazer e de 
trabalho, na nossa interação com todo um universo de empresas das 
quais consumimos produtos e serviços – e no mercado segurador não 
é diferente. Realizar a abertura de um sinistro, solicitar assistência 
24 horas ou consultar a vigência de uma apólice... Em um passado 
recente, acionar esse tipo de serviço só era possível por meio de um 
call center ou um posto físico – ou seja, um processo às vezes moroso 
e feito de forma analógica. Agora, tudo mudou.
A possibilidade de oferecer comodidade com informações literalmente na 
palma da mão do cliente tem feito com que as seguradoras brasileiras 
aumentem seus investimentos no desenvolvimento de novos aplicativos. 
Por meio de tecnologia de ponta, otimizam-se processos, tornando-os 
mais práticos, ágeis e menos burocráticos, ao mesmo tempo em que se 
conta com uma excelente ferramenta para a fidelização dos clientes.  

Camila Alvarenga

Na era da Internet das Coisas, a 
tendência é que, cada vez mais, 
produtos e serviços “conversem” 
com o cliente. Mesmo assim, vale 
ressaltar que as companhias de 

seguros, em sua maioria, possuem 
um canal de atendimento, por meio 
do qual os consumidores podem 
tirar suas dúvidas, fazer sugestões 
e reclamações. 

Pelo menos por enquanto, a 
existência dos apps não substitui 
esse importante recurso de 
comunicação direta entre 
seguradora e segurado.

APLICATIVO NÃO ELIMINA CANAL DE ATENDIMENTO


