
Comunicado de imprensa   

 

Relações públicas, Zurique 
Telefone +41 43 285 7171 

 

Maurus Rischatsch, Zurique 
Telefone +41 43 285 6893 

Kurt Karl, Armonk  
Telefone +1 914 828 8686 

Clarence Wong, Hong Kong  
Telefone + 852 2582 5644 

 

Swiss Re Ltd 
Mythenquai 50/60 
P.O. Box 
CH-8022 Zurique 

Telefone +41 43 285 2121  
Fax +41 43 285 2999 
 
www.swissre.com 

  @SwissRe 
 

 

 

 

c 

Melhorias na gestão de negócios existentes ajuda as seguradoras de 
vida a aprimorar a experiência do cliente e a aumentar a 
rentabilidade, afirma o Swiss Re sigma 

 As seguradoras de vida cada vez mais focam em negócios 
existentes com o objetivo de melhorar a experiência do 
cliente. 

 Diferentes ferramentas para gerenciar a contabilidade de 
negócios existentes podem ser usadas para melhorar a 
proposta de valor do seguro de vida. 

 Os fornecedores aumentaram sua ênfase no envolvimento do 
cliente e em serviços complementares personalizados como 
prevenção, gerenciamento de doenças e reabilitação. 

 O gerenciamento efetivo de negócios em vigor pode 
melhorar a rentabilidade das seguradoras de vida. 

 Ao final, a redução de custo de seguro, beneficia os clientes 
ao resultar em taxas de prêmio menores. 

Zurique, 13 de dezembro de 2017 – Diversas seguradoras de vida 
estão voltadas para aprimorar o valor dos negócios existentes1 ao 
fornecer valor sustentável aos clientes com o propósito de aumentar a 
rentabilidade em longo prazo, demonstra o mais recente relatório 
sigma da Swiss Re. Algumas seguradoras trabalham para cultivar 
relacionamentos mais sólidos com segurados - ao direcionar produtos 
que sejam mais adequados às suas necessidades e também melhorar 
os processos de gerenciamento de sinistros. Ao mesmo tempo, as 
seguradoras estão se tornando mais eficazes em gerenciar portfólios -, 
por exemplo, ao usar estudos analíticos de dados para melhorar as 
taxas de retenção de clientes e reduzir custos operacionais, 
melhorando, assim, sua própria rentabilidade. Ações como essas 
também ajudam a proporcionar prêmios mais baixos para os clientes. 

Tradicionalmente, as seguradoras de vida têm se concentrado em novos 
negócios. Contudo, várias delas agora estão prestando mais atenção ao 
aprimoramento do valor dos portfólios existentes. Para isso, estão aplicando 
diferentes ferramentas para um gerenciamento mais eficaz da contabilidade 
em vigor (isto é, negócios existentes) com o objetivo de aumentar a 

                            

1 Neste comunicado de imprensa e no relatório sigma, a expressão “negócios existentes” também é usada 
para descrever portfólios de negócios em vigor. 
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satisfação do cliente. Por exemplo, as seguradoras usam novas tecnologias 
para detectar problemas e tendências com mais antecedência. “Novas 
tecnologias como acessórios portáteis podem ser usados para fortalecer o 
envolvimento do cliente e incentivar segurados a ajudar no monitoramento e 
também no gerenciamento da situação da própria saúde”, afirma Kurt Karl, 
economista-chefe da Swiss Re. 

Orientar os clientes para serviços de maior valor agregado 
Programas de gerenciamento de caso de saúde podem ensinar os segurados 
sinistrados sobre como gerenciar melhor sua saúde e coordenar seu 
tratamento e cuidados médicos domiciliares para evitar internações 
hospitalares caras. “Com esses programas, as seguradoras podem oferecer 
aos segurados, quer tenha ou não problemas de saúde, serviços 
personalizados que os ajudarão a viver de forma mais saudável e por mais 
tempo”, Karl continua. Programas de gerenciamento de doenças podem 
ajudar os segurados a voltar ao trabalho mais cedo após terem ficado 
doentes ou incapacitados. Isso beneficia pacientes, empregadores e 
seguradoras: 

 Trabalhar fornece um propósito e proporciona renda ao segurado 
sinistrado.  

 Os empregadores podem melhorar a produtividade do 
trabalhador, reduzir seus custos de gerenciamento e reduzir os 
custos de pessoal temporário.  

 As seguradoras podem reduzir os pagamentos de subsídios 
diários e pensões por invalidez permanente.  

A satisfação do cliente é um elemento de diferenciação importante para as 
seguradoras em mercados competitivos. Por exemplo, as seguradoras 
podem aprimorar a experiência dos clientes ao melhorar seus processos de 
gerenciamento de sinistros. Uma seguradora conhecida por ter um 
departamento de sinistros eficiente e favorável ao consumidor, tem mais 
chances de reter e conquistar novos negócios. Isso se aplica especialmente 
em seguros de saúde, onde os sinistros tendem a ser mais frequentes. O 
processo de sinistro inicia quando uma apólice é vendida pela primeira vez. 
Portanto, as seguradoras devem explicar aos clientes, em linguagem próxima 
e simples, o que sua apólice cobre e o que não cobre. Elas também devem 
fornecer orientações claras aos clientes sobre como registrar um sinistro e 
oferecer acesso fácil a gerentes de sinistros quando da ocorrência de um, 
afirma o sigma. 

A rentabilidade não fica de fora 
Além de proporcionar mais benefícios aos consumidores, o aumento do foco 
no gerenciamento de seus negócios em vigor pode ajudar as seguradoras a 
sustentar uma rentabilidade de longo prazo. Reter clientes é um componente 
importante nesse sentido, especialmente porque manter segurados 
existentes é mais barato do que conquistar novos negócios. Estudos 
analíticos de dados também podem ser usados para melhorar as taxas de 
retenção de clientes de várias maneiras. Modelos estatísticos podem ser 
aplicados para investigar quais clientes podem ter suas apólices prescritas e 
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por qual motivo. Isso pode ser feito ao utilizar dados coletados 
sistematicamente de diferentes fontes além das tradicionais informações do 
segurado. Com base nas informações obtidas, modelos preditivos podem 
oferecer previsões sobre a tendência do cliente de ter sua apólice prescrita 
em resposta a mudanças em diferentes variáveis, como serviços adicionais. 
Os dados resultantes podem informar sobre a decisão de alocação de 
recursos das seguradoras com relação a iniciativas de retenção de clientes. 

Uma grande preocupação das seguradoras atualmente é o prolongado 
ambiente de baixas taxas de juros. A receita de investimentos é um fluxo de 
ganhos muito importante, em especial para seguradoras de vida, e a 
expectativa de que as taxas de juros continuarão baixas faz com que a 
rentabilidade geral no setor de vida possivelmente continue pressionada. 
Consequentemente, como parte de uma estratégia mais ampla de 
gerenciamento de negócios em vigor para obter melhor rentabilidade, 
algumas seguradoras de vida realinharam sua alocação de ativos para 
investir uma quantia modesta em ativos de maior rendimento. 

A otimização de capital também é essencial para melhorar a rentabilidade de 
negócios em vigor. Soluções de resseguro e de mercado de capitais 
proporcionam ferramentas eficazes para gerenciar o capital. Uma maneira de 
proporcionar redução da necessidade de capital é reduzir as exposições a 
riscos de mortalidade, a morbidade e longevidade ao transferir riscos para 
resseguradoras ou mercados de capitais. Soluções de resseguro e de 
mercados de capitais também podem ser usadas para liberar capital retido 
por meio de soluções que permitam às seguradoras reduzir suas reservas de 
capital ou adiantar o valor de lucros futuros. A estratégia final para melhorar a 
rentabilidade da contabilidade de negócios em vigor é reduzir custos 
operacionais. Ineficiências operacionais normalmente são conduzidas por 
sistemas de TI obsoletos, planos de negócios excessivamente complexos e 
modelos operacionais ineficientes. Todas essas ações podem ajudar a reduzir 
o custo do seguro, e isso, por fim, beneficia os consumidores via prêmios 
menores. 
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As ferramentas descritas neste sigma sobre a administração de negócios em 
vigor não são exaustivas. No entanto, as que foram analisadas são todas 
interligadas como parte de uma estratégia efetiva de gerenciamento de 
negócios em vigor. Uma abordagem holística que organize simultaneamente 
múltiplas atividades em uma organização por completo é necessária para 
fornecer um valor sustentável para os consumidores e também aumentar a 
rentabilidade de longo prazo. 
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Notas para os editores 

Swiss Re 
O Grupo Swiss Re é líder no fornecimento por atacado de resseguro, seguro e outras formas 
baseadas em seguro de transferência de risco. Negociando de forma direta e também por meio 
de corretores, sua base global de clientes consiste em companhias seguradoras, corporações 
de médio a grande porte e clientes do setor público. De produtos padronizados a coberturas 
customizadas em todas as linhas de negócios, a Swiss Re coloca à disposição sua solidez 
financeira, sua experiência e poder de inovação para permitir que riscos sejam tomados, 
condição imprescindível ao progresso empresarial e social. Fundada em 1863 em Zurique, na 
Suíça, a Swiss Re atende a clientes por meio de uma rede de aproximadamente 80 escritórios 
localizados ao redor do mundo e possui a classificação “AA-” pela Standard & Poor's, “Aa3” pela 
Moody's e “A+” pela A.M. Best. Ações nominativas no holding Swiss Re Group, Swiss Re Ltd. 
são registradas em conformidade com a International Reporting Standard na SIX Swiss 
Exchange e são negociadas sob o símbolo SREN. Para obter mais informações sobre o Grupo 
Swiss Re, acesse: www.swissre.com ou siga-nos no Twitter @SwissRe. 
 
Como acessar os dados do sigma: 
Os dados do estudo podem ser acessados e visualizados em www.sigma-explorer.com. Este 
aplicativo móvel para a Web permite aos usuários criar gráficos, compartilhá-los por redes 
sociais e exportá-los como arquivos gráficos padrão. 
 
Como solicitar este estudo sigma: 
As versões em inglês, alemão, francês e espanhol do sigma Nº 6/2017, “Life in-force 
management: improving consumer value and long-term profitability” (Gestão de vida em vigor: 
melhorando o valor ao cliente e a rentabilidade de longo prazo, em tradução livre) estão 
disponíveis eletronicamente no site do Swiss Re Institute: institute.swissre.com 
 
Atualmente, estão disponíveis as edições impressas do sigma n° 6/2017, em inglês, alemão, 
francês e espanhol. As versões impressas em chinês e japonês estarão disponíveis em breve. 
Envie seus pedidos com seu endereço completo, para institute@swissre.com 
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