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• Expansão do mercado 
imobiliário

• Aumento do poder 
aquisitivo

• Perspectiva de 
crescimento do país 
nos próximos anos



Quem antes não podia hoje 
pode investir em seus sonhos...
E se algo acontecer?



Seguro
é importante

• Protege conquistas
• Planejamento financeiro
• Garante suporte no 
momento em que mais 
se precisa



Mas ainda é 
pouco 
contratado
• Menos  de 9%

das residências 
do país são seguradas

• Cerca de 35%
da frota de automóveis 
passível de cobertura 
no país está segurada



Mercado em expansão
Prêmio de seguros residenciais (R$ milhões)

Em 2012 o crescimento previsto é de 17%
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Fonte: Susep



Itaú + Porto Seguro

Bradesco

Santander

Caixa Econômica Federal

Demais ( dividido em 
24 companhias )

Fonte: Susep

27,56%

19,56%

9,47%

5,94%

37,48%

Participação por 
seguradora em 
2011
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• Necessidade de proteção 
de bens conquistados

• Dificuldade de mão             
de obra para serviços 
residenciais



Seguro residencial
oferece proteção em caso de imprevisto

Roubo ou 
furto de bens

Danos 
elétricos

Vendaval 
e granizo

Conserto 
de eletrodomésticos

Incêndio Quebra 
de vidros 
ou espelhos

Desmoronamento
e impacto 
de veículos

Queda 
de raio 
e explosão

Danos 
Terceiros



Os riscos são frequentes
475 registros de roubos contra 
residências na cidade de São Paulo entre 
1º de janeiro e 10 de março.
Mapeamento revela que, em média, uma 
casa é roubada a cada três horas e 
meia

Fonte: Folha de S.Paulo, 20/3/12



Necessidade 
de proteção
Brasil é campeão 
mundial de raios

Fonte: Grupo de Eletricidade Atmosférica, Inpe



• Necessidade de proteção 
de bens conquistados

• Dificuldade de mão             
de obra para serviços 
residenciais



Serviços 
residenciais com 
acesso mais fácil

Serviços 
emergenciais

Serviços 
exclusivos 
para casa 

Serviços 
exclusivos para 
apartamento 

• Chaveiro
• Eletricista
• Encanador
• Vidraceiro

• Vigilante

• Cobertura provisória de telhados

• Limpeza de calhas

• Troca de telhas

• Limpeza de caixa d’água

• Regresso antecipado

• Recuperação de veículo

• Desentupimento

• Retirada de entulhos

• Interfones
• Fixação de telas
• Desentupimento
• Retirada de entulhos
• Regresso antecipado
• Recuperação de veículo 



Encanador é o 
serviço mais procurado

6.135
4.763

1.176 773 543 541

Média mensal, em 2011



o seguro residencial
Cenário para

Econômico

Social

Ambiental



• Aumento da temperatura 
média do planeta, com 
impactos no clima

• Acontecimentos climáticos 
extremos mais frequentes

• Aumento de conscientização
para o tema



A proposta
Implantação 
de serviços 
ambientais 
no seguro 
residencial



E por que serviços 
ambientais?
Existe espaço para novas 
atitudes

• 17% possuem equipamentos 
sem uso guardados em casa

• 63% pretendem
eliminar o desperdício de 
água

• 46% reduziriam o consumo
de energia elétrica para
ajudar o planeta

Fonte: Ministério do Meio Ambiente
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Orientação 
ambiental 

Projetos
ecoeficientes 



• Descarte de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e móveis de 
maneira ambientalmente 
correta

• Itens em bom estado serão 
doados para entidades 
assistenciais

Descarte 
inteligente

Abrangência do serviço:
BH, Curitiba, RJ, Porto Alegre e suas 
regiões metropolitanas, além de São 
Paulo e municípios com até 100 km 
da capital paulista.
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Abrangência:
Todo o território nacional

Assessoria para ajudar as 
pessoas a terem atitudes mais 
sustentáveis, como o consumo 
consciente de água, energia 
elétrica, reciclagem de lixo, entre 
outras

Orientação
Ambiental



Algumas dicas
Abra a geladeira e pense na vida útil 
da borracha da porta. 
Coloque uma folha de papel e feche a 
porta. Se ela sair fácil ou cair, substitua 
a borracha. Essa atitude ajuda a evitar 
perda de frio, gerando economia de 
eletricidade até 20%.
Use o redutor de vazão: menos 
dinheiro fugindo pelo ralo.
O redutor de vazão é um pequeno 
acessório usado para reduzir o fluxo de 
água. Custa cerca de R$ 7 e reduz o 
consumo em até 50% ou 100 mil litros / 
ano, considerando uma familia média.
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Projetos 
ecoeficientes

Abrangência: todo o território nacional 

Assessoria de 
gestores ambientais 
e outros especialistas 
em arquitetura 
bioclimática para 
colocar em prática 
atitudes sustentáveis 
dentro de casa

Telhado verde, 
sistema de 
reaproveitamento 
de água da chuva e 
uso de energia solar 
são alguns projetos 
que podem ser 
desenvolvidos

O segurado recebe 
um orçamento 
gratuito e, se optar 
por colocá-lo em 
prática, conta com 
descontos no 
gerenciamento 
desse projeto



Serviços ambientais

Resultado

Descarte 
inteligente

Orientação 
ambiental 

Projetos
ecoeficientes 



São Paulo 59%
Rio        22%
Paraná  12%
Minas Gerais   4%
Pernambuco   3%

Por região

Por tipo
Arquitetura 60%
Reciclados       22%
Neutralização  18%

Projetos ecoeficientes

Orientação ambiental:  

40 mil
clientes orientados



22 toneladas
de material coletado para descarte 
sustentável

Descarte inteligente

por Tipo de 
Bem

45,9%

25,1%

29%
Móveis

Eletrodoméstico
e eletrônico

Demais

Reciclagem  83,1%
Doação  11,6%
Aterro 5,3%

por 
Destinação



Descarte inteligente 
por região

São Paulo
71% 

20% 

Rio de 
Janeiro

Nov/11 a Mar/ 2012

Curitiba4%
Belo Horizonte3%
Porto Alegre2%
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