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RESUMO 

 
 

O mercado segurador ao longo dos anos sempre funcionou de uma forma bem 

tradicional, em que as grandes e consolidadas empresas seguradoras tinham cada vez mais 

clientes em suas bases de dados, e consequentemente eram detentoras de suas informações, 

criando dificuldades para que outras empresas conseguissem crescer dentro deste mercado 

consolidado. Este formato de funcionamento vigirou por anos, até que recentemente 

surgiram os movimentos Open, os quais foram de suma importancia para o crescimento da 

abertura de dados neste segmento.  

O Open Insurance surgiu como uma forma de abertura de dados dentro do mercado 

segurador, com o intuito de favorecer o cliente, disponibilizando informações sobre as 

empresas e seus produtos e serviços, além de dar a oportunidade dele aderir àquela proposta 

que faz mais sentido com suas necessidades no momento.  

Essas discussões começaram nos países da Europa, e recentemente chegaram ao Brasil 

por meio da SUSEP, com detalhes de sua imprementação e o que as seguradoras devem 

começar a exercer a fim de que este mercado funcione neste novo modelo. CEOs de grandes 

empresas possuem suas opiniões sobre a implementação, e foram analisadas neste trabalho. 

 

Palavras-chave: Open Insurance; Seguros; Seguradoras; Mercado Aberto; Clientes; Dados.
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ABSTRACT 
 

 
 
 
Along the years, the insurance market always worked in a very traditional way, in which the big 

and consolidated insurance companies had always more clientes in their data base, and 

consequently were  holding of their information; making it harder for the other companies to 

grow in that consolidated market. This operating format prevailed for years, until recently, where 

the Open movements started, being extremely important for the growth of the opening data for 

this segment.   

 

The Open Insurance started as a form of opening data in the insurance market, with the aim to 

please and favor the client, providing information  regarding the companies and their products 

and services, despite giving the opportunity of  acquiring that proposal that made more sense 

according to their needs at that moment.  

 

These discussions began in European countries, and came to Brazil recently through SUSEP,  

with details of its implementation and that the insurers should start exercise the end of this 

market  to work on this new model. CEOs of big companies has their opinions regarding this 

implementation, and these will be analysed in this Project.   

 
Key words:  Open Insurance, Insurance, Insurer, Open market, Clients, Data. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Ao longo dos anos, as pessoas do mundo corporativo acredivam que manter seus dados 

privados seria a melhor escolha para se destacar no mercado e sobressair em relação a seus 

concorrentes. Porém, com o passar dos anos, percebeu-se que o foco não deve ser buscar 

independentemente a supremacia dentro do setor em que sua empresa esta inserida, e sim buscar 

o melhor serviço para o cliente em questão. Com isso, a ideia que ganhou força foi a de um 

ecossistema colaborativo de “coopetição”, um modelo híbrido de coexistência de mercado, 

considerando cooperação e competição ao mesmo tempo, visando uma fácil transição dos dados 

entre as empresas, além de o cliente tornar-se proprietário dos seus próprios dados. Este 

movimento de transparência e com intuito de ter o cliente sempre no centro do negócio cresceu 

consideravelmente e recebeu o nome de Open Data. 

Com essa iniciativa implementada, começaram a surgir movimentos semelhantes com o 

mesmo ideal, caso do Open Finance, Open Banking e o Open Insurance, além de diversos outros 

que devem aparecer nos próximos anos.  

Na Europa, sendo regularizada pela EIOPA (European Insurance and Occupational 

Pensions Authority), a ideia de Open Insurance surgiu, e através dela nós passamos a possuir 

alguma noção de como o movimento aconteceria por lá, servindo de vitrine para o restante do 

mundo. Atualmente, como no exterior já estão em etapas posteriores às nossas aqui no Brasil, é 

possível analisar como foi feito a abertura dos dados e verificar quais os resultados esperados com 

a implementação total, através de algumas plataformas existentes no velho continente. Já no país 

americano, mesmo com os movimentos “Transparência Brasil” e “Open Knowledge Brasil” ainda 

são raras as disponibilizações de dados para a população em geral, e a SUSEP (Superintendência 

de Seguros Privados) vem trabalhando atualmente em busca do início deste funcionamento aqui 

no nosso país o mais rápido possível.  

O objetivo deste trabalho é contextualizar de uma forma sucinta todo este universo “Open” 

que surgiu nos últimos anos e depois, através das impressões da reguladora e do mercado, , analisar 

os impactos esperados do Open Insurance no Brasil no setor securitário.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. Uso das APIs (Application Programming Interfaces) 

  
Antes de entrarmos no assunto do Open Insurance em si, é necessário contextualizar o que 

aconteceu nos anos anteriores até chegarmos na ideia central deste trabalho. Para começar, algo 

muito importante para se falar são as APIs. Seu surgimento deu-se no ano de 2000, criadas para 

simplificar a utilização de diferentes softwares. Elas nada mais são que um conjunto de padrões 

de programação que permitem a comunicação e realização de diversas operações. Elas funcionam 

com base na integração, como se fosse uma “biblioteca”, em que reúne os dados e permite que os 

diferentes softwares que necessitam deles os acessem quando precisarem.  

Ao passar dos anos, essa ferramenta passou a ser essencial para o desenvolvimento das 

empresas e para a melhoria da qualidade de entrega aos clientes, independente do ramo em que 

atua. Devido a isso, hoje em dia já possuímos APIs no setor de pagamentos, redes sociais, 

aplicativos de localização, comercio eletrônico, entre outros.  

No ecossistema Open, as APIs permitem que empresas autorizadas tenham acesso às 

informações de seus clientes. Esse compartilhamento de dados abre uma grande possibilidade de 

criação de novos negócios, novos produtos e crescimento na base de consumidores. Para as 

pequenas e médias empresas, o acesso as informações permite que comparem os melhores 

produtos e serviços disponíveis, concebendo maior produtividade desses empreendimentos, e 

fazendo com que cresçam, gerem empregos e criem oportunidades no mercado. Pensando no lado 

dos clientes, a divulgação destes dados permite que pessoas que tinham pouco ou até nenhum 

acesso aos produtos oferecidos pelas instituições agora, caso tenham interesse, possam obter 

planos customizados a preços adequados a seu perfil, analisando as diversas oportunidades 

oferecidas.  

No mercado de seguros, as APIs também têm a relevância de revolucionar o seu 

funcionamento e possuir um grande papel em seu desenvolvimento. As seguradoras, que assim 

como as empresas dos demais setores também costumavam manter as informações confidenciais, 

acreditando possuir alguma vantagem em relação a concorrência, agora poderão trabalhar em 

conjunto com as demais empresas visando criar novas soluções e modelos de negócio, podendo 

chegar em algo que não seriam capazes de alcançar sozinhas. Olhando por este ponto de vista, isso 

é benéfico tanto para as seguradoras, que terão a oportunidade de melhorar seus serviços, quanto 

para os clientes, os quais irão aproveitar deste novo mundo das seguradoras. 

 

 

2.2. Surgimento do Open Banking 
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O Open Banking foi definitivamente implementado a partir de Janeiro de 2018, no Reino 

Unido. Foi um movimento muito importante pois antes dele era observado que 60% dos clientes 

dos bancos permaneciam em um mesmo banco por mais de uma década. Mas afinal, o que é Open 

Banking? 

Primeiramente, devemos dizer que o princípio do Open Banking é que as próprias pessoas 

sejam donas de seus dados, e não mais propriedade do banco a qual ela está vinculada. Desta 

forma, com o consentimento obrigatório do cliente, as instituições financeiras compartilham os 

dados e serviços de clientes entre elas. A partir do momento em que a pessoa dá permissão, as 

empresas disponibilizam os dados dos clientes em um de seus aplicativos já existentes.  

   

“Em sua forma mais simples, o Open Banking tem tentado 

demonstrar uma solução prática de como os dados podem ser 

compartilhados com segurança, agilidade, precisão e conveniência. 

Ao fazer isso, criam-se as trilhas para uma série de soluções com 

grande potencial no espaço de serviços financeiros e securitários.” 

(SUSEP 2021) 

   

Com isso em mente, é possível entender a força que o Open Banking teve visando ampliar 

o movimento, e fazer com que surgisse diversas novas ideias, e entre elas o Open Insurance, que 

vem sendo uma grande pauta hoje no Brasil por meio da Susep, e por isso veio a ser o tema deste 

trabalho, e será discutido nos tópicos adiantes. 

 

2.3. EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions 
Authority) 

 

No final da década de 2000, houveram reformas de estrutura no setor financeiro na União 

Europeia, a fim de reduzir o risco de futuras crises e reestabelecer a confiança no sistema financeiro 

pós Crise de 2008. Como consequência disso, foi determinado que deveria ser criado o "European 

System of Financial Supervisors" (Sistema Europeu de Supervisores Financeiros), composto por 

três autoridades: uma para o setor bancário, uma para o setor de valores mobiliários e uma para o 

setor de seguros e pensões profissionais. Essa última veio a ser a EIOPA, nascida no ano de 2011. 

Seu objetivo é tornar a União Europeia mais atrativa, através da estabilidade do sistema financeiro 

europeu, transparência e proteção das seguradoras e beneficiários destas. 

Para garantir essa segurança, a prioridade principal do órgão foi criar um espaço de dados 

financeiros para promover a inovação, dando acesso e possibilidade de compartilhamento destes 
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dentro do setor financeiro, começando nesta época as ideias primordiais do Open Insurance, que 

posteriormente veio a ser um tópico relevante dentro do órgão. 

Para a EIOPA, quando foi pensado em Open Insurance, no ano de 2018, se pensou 

justamente no acesso e compartilhamento de dados pessoais e não pessoais relacionados a seguros, 

geralmente por meio de APIs, e podendo ser visto de três diferentes perspectivas: ponto de vista 

do Regulador, em que possibilitaria soluções inovadoras aos clientes; ponto de vista do 

Consumidor, em que facilitaria o surgimento de novos produtos e serviços de seguros para 

consumo; ponto de vista da Industria, por conta do aumento da troca de dados, aumento da 

eficiência e padronização dos produtos.  

Com o conceito pioneiro de Open Insurance instaurado, muitas discussões sobre o assunto 

aconteceram dentro da organização até que um homem chamado Fouad Husseini criou a OPIN 

(Open Insurance Initiative) com o intuito de aprofundar mais no assunto, a ser tratado no tópico a 

seguir. 

  

2.4. Iniciativa OPIN 

 

Em 2018, Fouad Husseini, com a visibilidade da importância do compartilhamento de 

dados e do tamanho que o recém criado Open Insurance poderia alcançar, criou a OPIN com o 

objetivo de se aprofundar no assunto e desenvolver mais o conceito que acabará de aparecer. Em 

março de 2019, na conferência Global InsurTech Summit, organizada pela FinTech Global, 

Husseini fala sobre seu artigo publicado.  

Ele começa falando existem três componentes do Open Insurance: as APIs, e como foram 

importantes no crescimento no mundo Open; os dados, que podem ser os dados abertos, que são 

os anônimos, ou os dados pessoais, que estão sujeitos a privacidade pelo cliente; e por último o 

que ele denomina como alfabetização em dados do consumidor, que é a ciência das pessoas sobre 

a existência do universo Open, pois quanto mais pessoas cientes, mais dados são disponibilizados 

e melhor é utilizado o serviço. 

Posteriormente, ele cita sobre algumas vantagens do Open Insurance que não estão 

diretamente relacionadas ao serviço em si, mas sim das oportunidades que ele gera pelo fato da 

abertura dos dados, como monetização às empresas que fornecem dados, publicidade por parte das 

empresas bem vistas no mercado, oportunidades de coleta de dados por empresas de fora do setor 

de seguros, mas que utilizam o risco como um dado importante em suas análises, entre outros. 

Por fim, após voltar a citar as vantagens das APIs, ele comenta que o importante portanto 

é que as empresas garantam a proteção e controle dos dados compartilhados pelos clientes, com 

uma tecnologia comprovada, como por exemplo a blockchain, que é um banco de dados capaz de 
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registrar as transações das pessoas que integram o sistema. Caso seja possível, uma abordagem 

comum seria o ideal para que diversas empresas de ramos diferentes possam se integrar num único 

padrão de APIs. 

 

2.5. Open Banking no Brasil 

 
Antes do início da implementação do Open Banking no Brasil, em Fevereiro de 2021, as 

informações do cliente eram confidenciais ao banco em que o cliente tinha conta aberta, e por 

muitas vezes isso trazia complicações a ele, pelo fato de as outras instituições financeiras não 

possuírem dados suficientes para saber a capacidade de pagamento daquele cliente, e, portanto, 

recusava possíveis pedidos de empréstimos. Com isso, o indivíduo ficava refém do banco que 

havia uma conta aberta em seu nome, e era sujeito a taxas e demais cobranças estipuladas, além 

de manter a concentração bancária em nosso país.   

A implementação do sistema aberto financeiro (Open Banking) foi um marco fundamental 

no desenvolvimento do nosso país. Tem como objetivo o compartilhamento de dados e serviços 

por meio da tecnologia, e, devido a isso, é regulamentado pela Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) a fim de garantir um ambiente seguro e conveniente àqueles que consentirem com o 

compartilhamento de seus dados nas plataformas de tecnologias que disponibilizam este serviço. 

Com essa proteção, o cliente tem direito de ver onde seus dados estão sendo compartilhados e de 

revogar seu consentimento de forma fácil e retirar seus dados das plataformas a qualquer momento.  

  

“Em se tratando do que a tecnologia Open pode oferecer 

para estes serviços no Brasil, há certeza de que a criação do Open 

Finance é apenas a ‘ponta do iceberg’.” (SUSEP 2021) 

  

O funcionamento do Open Banking no Brasil ainda não está totalmente concluído, porém 

muitas etapas do processo já estão em funcionamento: a primeira fase, iniciada em Fevereiro de 

2021, começou com a abertura de informações das instituições participantes em relação a seus 

produtos oferecidos e canais de atendimento, a fim de deixar aberto ao cliente, para que possa 

escolher a opção mais adequada a seu perfil; a partir da segunda fase, iniciada em Agosto de 2021, 

os clientes passaram a ter a opção de disponibilizar seus dados cadastrais e transicionais às 

instituições participantes, podendo essas agora ter acesso a essas informações e disponibilizar 

ofertas adequadas a cada indivíduo que tiver optado por compartilhar; a terceira fase teve inicio 

no final de Outubro de 2021, a qual que possibilitou transações PIX para acesso a serviços 

financeiros, e novas oportunidades de pagamento serão gradativamente liberadas a partir do ano 

de 2022; por último, em Dezembro de 2021, temos a quarta fase do Open Banking no Brasil, em 
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que se iniciou o compartilhamento por parte dos clientes de informações sobre seus produtos 

financeiros, como investimentos, previdência, seguros, entre outros. É a partir desta etapa que 

devemos ver a maior movimentação e entenderemos quais as principais mudanças que ocorrerão 

no mercado financeiro brasileiro. Vale ressaltar que, os dados do cliente só serão compartilhados 

caso ele dê a autorização para isso. 

No próximo tópico entraremos a fundo no Open Insurance no Brasil, o qual apesar de numa 

fase bem mais embrionária no cenário brasileiro, deve seguir passos parecidos com os realizados 

pelo Open Banking, pelo fato de serem interoperáveis entre sí, e por isso muitas de suas 

oportunidades e inconveniências serão replicadas no movimento principal deste trabalho.  

 

2.6. Open Insurance no Brasil 

 

Em Novembro de 2019, começou a ser discutido na Susep (Superintendência de Seguros 

Privados) sobre a implementação do Open Insurance no Brasil. Muito foi discutido de lá para cá 

pelo mercado para averiguar a situação deste movimento ao redor do mundo e analisar a 

possibilidade começar a colocar em funcionamento em nosso país.  

 

“O Open Insurance, ou Sistema de Seguros Aberto, é a 

possibilidade de consumidores de produtos e serviços de seguros, 

previdência complementar aberta e capitalização permitirem o 

compartilhamento de suas informações entre diferentes sociedades 

autorizadas/credenciadas pela Susep, de forma segura, ágil, precisa 

e conveniente. Para entregar esses benefícios ao consumidor, o 

Open Insurance operacionaliza e padroniza o compartilhamento de 

dados e serviços por meio de abertura e integração de sistemas, com 

privacidade e segurança.” (SUSEP 2021) 

 

Em Abril de 2021, foram publicadas as Consultas Públicas 12 e 13 referentes a legislação, 

dizendo ser regulamentado e operacionado também pela LGDP, a fim de evitar assimetria no 

mercado de seguros e previdência. Em Julho de 2021, ambas as consultas passaram a integrar a 

"RESOLUÇÃO CNSP N° 415, DE 20 DE JULHO DE 2021" e "CIRCULAR SUSEP N° 635, DE 

20 DE JULHO DE 2021". Nessas normas, podemos ver os objetivos do Open Insurance, quais 

dados e serviços são objetos de compartilhamento, quais supervisionadas possuem participações 

obrigatórias no ecossistema, os critérios de compartilhamento, as propostas técnicas, a estrutura 

inicial de governança, e os prazos. 
O inicio do  Open Insurance se dividirá em 3 fases: a primeira, que se iniciou em Dezembro 
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de 2021, é a fase Open Data, em que as seguradoras compartilharam seus dados aos seus clientes, 

assim como foi na primeira fase do Open Banking; a segunda fase, que tem previsão de ínicio em 

Setembro de 2022, será a de compartilhamento de dados pessoais por parte dos clientes, como seus 

dados de apólice e sinistros, uso do seguro, histórico de pagamentos, etc; e por último, a terceira 

fase deve iniciar em Dezembro de 2022, em que iniciarão os serviços de seguros, com a realização 

de acessos, resgates e aviso de sinistros. Aqui vale ressaltar novamente que os clientes apenas 

disponibilizarão s 

É importante colocar que as ideias propostas pelo Open Insurance acompanham muito de 

perto as ideias do Open Banking, e por este motivo ambos devem ser interpretados de forma 

conjunta, podendo ser observado muitos dos impactos já realizados anteriormente como referência 

e futuros movimentos de abertura de dados que possivelmente venham a aparecer futuramente no 

Brasil. 

 
 

3. METODOLOGIA 

 
 Após essa contextualização, voltamos ao objetivo final deste trabalho. Inicialmente a 

metodologia desejada seria utilizar os dados divulgados na primeira fase do Open Insurance a 

partir do dia 15 de Dezembro pelas empresas reguladas pela SUSEP, porém nenhuma os 

disponibilizou até o momento da conclusão deste trabalho, visto que o prazo final para exercer 

essa obrigação é em Junho/2022. Por este motivo, utilizaremos para ideia final deste projeto as 

opiniões já expostas tanto pela SUSEP quanto por algumas das empresas existentes no mercado 

segurador (através de posicionamentos de seus presidentes), para saber o que é esperado no 

momento da implementação total do Open Insurance, para que possamos pontuar os principais 

pontos positivos e negativos a fim de medir quais as mudanças esperadas no mercado segurador. 

 

3.1. Visão SUSEP 

 
Pensando primeiramente pela visão do regulador, temos que ter em mente que é 

considerado vantajoso para SUSEP a implementação do Open Insurance. A evolução tecnológica 

que vem acontecendo no mercado financeiro, através de grandes transformações e crescimento de 

diversos setores, inspiraram o mercado segurador para que investisse na evolução do setor, 

buscando cada vez mais inovação. 

Como pontos positivos pontuados pela SUSEP em seu próprio site, são considerados o 

consumidor como centro do negócio, melhorando sua experiência na hora da contratação e 

momentos posteriores a ela; interação com o Open Banking, facilitando a eficiência e conveniência 
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da visualização das informações; segurança e privacidade no negócio, com padrões de governança, 

regras de privacidade e demais pontos que garantem um ambiente seguro; e o incentivo a 

concorrência, fazendo com que as empresas tragam inovações e oportunidades aos clientes com a 

utilização de novas tecnologias e acesso a novas informações, garantindo uma maior abertura do 

mercado de seguros.  

Segundo a ex-diretora da SUSEP, Solange Vieira, com a implementação do Open 

Insurance surgirão novas oportunidades com preços inferiores e novos meios de pagamento mais 

adequados à realidade dos consumidores, o que trará resultados valiosos para o país. Porém, 

segundo o atual diretor, Alexandre Camillo, é importante sedimentar o entendimento do Open 

Insurance, e que a nova forma trazida pelo projeto de Open Insurance ainda não está totalmente 

compreendida, e por isso devemos ter cautela e esperar o desenvolvimento das fases do negócio 

para avaliar quais os impactos esperados com sua implementação. 

 

3.2. Visão Porto Seguro 

 
Agora analisando o que pensam os CEOs das grandes empresas do mercado segurador, 

começamos pelo Roberto Santos, atual presidente da Porto Seguro. Roberto acredita que são 

necessários ajustes estruturais no Open Insurance, e cita alguns pontos em que acredita ser 

imprescindível atenção antes da implementação.  

Primeiramente ele compara o negócio com o Open Banking, frisando que a diferença é a 

forma do negócio, em que com o banco é B2C, ou seja, banco com consumidor, enquanto no setor 

securitário existe a figura do corretor de seguros, o qual já exerce a função de analisar para o 

consumidor oportunidades de mudar de seguradora após o período de vigência do contrato. 

Outro ponto que o representante da Porto Seguro enfatiza é a questão da segurança dos 

dados. Por mais que a SUSEP garanta a privacidade, ele opina dizendo que a circulação de 

informações apresenta risco, e caso haja vazamento de alguma informação, seria muito difícil seu 

rastreamento.  

Além destes pontos que questionam a proposta do novo modelo, Roberto também 

questiona o ponto argumentado que o Open Insurance causará a diminuição de custos para os 

clientes, dizendo que no modelo atual, com o corretor, as pessoas adquirem planos de um ano, e 

após está vigência estão livres para mudar de seguradora caso estejam insatisfeitos ou tenham a 

impressão que o custo esteja alto. Para ele, portanto, são necessários ajustes na proposta para que 

ele possa ser a favor.  

 

3.3. Visão Tokio Marine 
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Agora trazendo um pouco da visão de José Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine, 

percebemos que a empresa vê com bons olhos a implementação do modelo de negócio proposto 

pelo Open Insurance, devido a clareza e transparência nos produtos e serviços oferecidos, dando 

ao consumidor a oportunidade de optar por àquilo que faz mais sentido visando seu próprio 

interesse, dentre diversas possibilidades. Ele comenta que essa abertura trará uma competitividade 

saudável no mercado, e consequentemente maiores inovações e crescimento do mercado segurador 

no Brasil.  

Porém, assim como o CEO da Porto Seguro, José Adalberto também se preocupa com o 

papel do corretor de seguros nesse processo. Este profissional é o principal canal de comunicação 

entre a empresa e o cliente final, sendo de suma importância para o funcionamento do negócio. 

Para ele, é importante chegarmos em um modelo em que todas as partes (empresa, corretor e 

cliente) estejam satisfeitos com a proposta apresentada.  

Outro ponto que o presidente da Tokio Marine considera de extrema relevância são os 

novos modelos de negócio e estratégia de precificação das companhias. Para ele, estes são pontos 

desafiadores e que devem estar muito bem estruturados antes da implementação total do modelo 

de Open Insurance no Brasil.  

 

3.4. Visão Zurich Seguros 

 

O Presidente da Zurich Seguros, Edson Franco, considera que é preciso ter mais calma na 

tomada de decisões e que a maneira em que esta sendo conduzido o assunto não permite debate 

mais profundo sobre a implementação do Open Insurance. Assim como os demais presidentes 

citados anteriormente, ele também pontua a questão de o setor securitário possuir um intermédio 

para as relações entre a seguradora e o cliente final, além da preocupação com o risco cibernético 

de acesso aos dados do cliente. 

Para Edson, por mais que a ideia seja nobre e que ele seja a favor da livre concorrência e 

das inovações tecnológicas, ele acredita que deve-se conter a pressa de implementar rapidamente 

o novo modelo de negócio, e apresentar mais discussões acerca da ideia legitima que o Open 

Insurance traz para o setor securitário.  

Além disso, o CEO da Zurich defende que a concorrência deve existir, porém com 

empresas do mesmo nível de seguradora, conforme a segregação criada pela SUSEP conhecida 

como 5 S, pois para ele há uma enorme diferença entre as empresas grandes e consolidadas no país 

com relação as insurtechs que vem crescendo ultimamente, porém não possuem estrutura 

semelhante as demais citadas.  

Portanto, para ele, este prazo é incompatível com a construção deste modelo robusto que 

vem sendo apresentado, não havendo tempo suficiente para tratar de todas as questões relavantes 
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que o tema nos traz.  

 

3.5. Visão Brasilseg 

 

Por fim, analisaremos a declaração do ex-presidente da Brasilseg, Rodrigo Caramez. 

Rodrigo, no momento da entrevista realizada pela jornalista Denise Bueno, no mês de 

Setembro/2021, era um dos CEOs das grandes empresas mais otimista com a implementação do 

Open Insurance no Brasil. Ao lermos a entrevista, percebemos que ele acredita que o novo modelo 

é uma grande oportunidade visando transparência e simplicidade, com aumento do controle sobre 

o negócio e facilitando acesso às informações aos clientes.  

Ele cita que a empresa vem buscando realizar avanços internos na empresa em prol do 

Open Insurance, como investimentos em digitalização e conexão das estruturas da companhia, que 

tem como empresas parceiras o Banco do Brasil e a BB Seguridade, e evoluindo juntas, preparam-

se ao que está por vir.  

Para ele, é possível acelerar ainda mais o processo internamente agora que as fases de 

implementação já foram estabelecidas, a fim de acelerar a implementação do novo modelo de 

negócio o mais breve possível, pois com isso aumentara a capacidade produtiva, a concorrência, e 

os modelos inovadores existentes no mercado segurador.  

 

4. DISCUSSÃO 

 

 Após a leitura e interpretação das entrevistas realizadas pelos CEOs da reguladora e de 

algumas das grandes seguradoras que participam do mercado segurador brasileiro, é importante 

pontuarmos quais questões eles concordam e discordam e, para aquelas em que questionam o 

órgão regulador, ter em mente o que a SUSEP pensa em relação a esses discursos. 

 

4.1. Pontos em que as seguradoras concordam 

 

 Os presidentes das seguradoras selecionados para o desenvolvimento deste trabalho, em 

sua grande maioria, concordam que a ideia do Open Insurance é relevante para a evolução do 

mercado segurador brasileiro, e, portanto, entendem que sua implementação seja de suma 

importância. Porém, com exceção do presidente da Brasilseg, eles pensam que existem algumas 

questões que não estão bem estruturadas o suficiente para que comece a utilizar este novo modelo 

de negócio, e pensam que o prazo deve ser prorrogado para que não existam problemas na hora de 

sua implementação. 
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 A primeira grande preocupação deles é em relação a existência do corretor de seguros. Para 

muitas das empresas, este é o principal meio de comunicação entre a empresa e o cliente final, e 

eles vêm no Open Insurance uma forma de extinguir a existência deste profissional, já que os 

clientes terão disponíveis para consulta as informações das empresas e poderão escolher quais 

fazem mais sentido para si próprio, e assim o corretor não teria mais importância nesta relação.  

 Outra grande preocupação na maioria das empresas é a questão do risco cibernético. Por 

mais que em diversas apresentações sobre o tema muito se fala sobre a segurança das informações, 

os CEOs das empresas não vêm de forma palpável, a ponto de por a informação de seus clientes 

em risco, e exigem da SUSEP um plano mais concreto, para que possam ter certeza da segurança 

deste novo modelo de negócio. 

 

4.2. Pontos em que as seguradoras discordam 

 
 Dentre os presidentes das empresas selecionadas, de acordo com o tópico anterior, nota-se 

que suas ideias e preocupações convergem em alguns pontos, muito por conta dos riscos que eles 

acreditam ser existentes na implementação do Open Insurance no Brasil, e por isso acreditam que 

devem ser ajustados antes que este modelo de negócio comece a funcionar de forma integral no 

país. Porém, apesar dessas concordancias, também há pontos em que suas opiniões não são 

comuns, principalmente quando levado suas impressões sobre o Open Insurance em si. 

 Começando pela Porto Seguro, o presidente Roberto Santos é o mais crítico entre os CEOs 

selecionados para este trabalho. Além dos pontos sobre o aprimoramento da segurança da 

informação dos clientes e da preocupação com o corretor de seguros, ele não acredita que o Open 

Insurance irá diminuir os custos para os clientes, como já citado anteriormente, além de não 

concordar com a forma de regulamentação e fiscalização deste novo modelo. Para ele, neste 

formato, com todos estes riscos, ele não concorda com o projeto. 

 Para os presidentes da Tokio Marine e da Zurich seguros, a implementação do Open 

Insurance é adequada, porém com os mesmos pontos do aprimoramento da segurança da 

informação e do mantimento do corretor de seguros no modelo de negócio. Para eles, apesar de 

estarem de acordo com as ideias propostas, acreditam que seja necessário que estes pontos estejam 

bem estruturados para implementação total, e que o prazo estabelecido neste momento não é 

compatível com essa desenvoltura.  

 Por último, segundo a opinião do ex-presidente da Brasilseg, que era o presidente na época 

em que foram realizadas as entrevistas com os CEOs, a implementação do Open Insurance deve 

ser feita de acordo com o calendário estipulado, pois os beneficios deste novo modelo ajudarão 

bastante no desenvolvimento do mercado segurador no Brasil. Para Rodrigo, com as datas 

definidas, a empresa pode se desenvolver internamente para que quando a implementação entrar 
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integralmente em vigor, esteja preparado para o aumento da capacidade produtiva do mercado.  

 

4.3. Resposta da SUSEP em relação a estes argumentos 

 

 De acordo com os CEOs selecionados e grande parte dos demais das seguradoras que 

atuam no Brasil tem em comum as principais preocupações: o futuro do intermediador, o corretor 

de seguros no mercado segurador; e com o risco cibernético existente devido a abertura de dados 

tanto para as seguradoras quanto para a privacidade dos dados de seus clientes, que são a alma do 

negócio.  

 Pensando primeiramente na atuação do corretor de seguros, de acordo com lideranças da 

SUSEP como Solange Vieira e Vinicius Brandi, o corretor continuará sendo uma peça fundamental 

no mercado segurador, além de ter um crescimento considerável em sua atuação, uma vez que é 

esperado um grande aumento na quantidade de pessoas que adquirem seguros e, com o aumento 

da concorrência e da quantidade de produtos oferecidos pelas seguradoras, a profissão tenderá a 

ser cada vez mais importante ao longo dos anos. Outro ponto relevante é a SUSEP estar tratando 

do funcionamento do Sociedades Iniciadoras de Serviço de Seguro (SISS), com possibilidade de 

os corretores participarem do sistema desde que atendam os requisitos necessários. Com este 

ingresso, o corretor terá uma gama de informações que ajudarão sua atuação no mercado 

segurador.  

 Agora olhando para a preocupação das seguradoras em relação aos riscos cibernéticos e a 

possibilidade de vazamento de dados privados, a SUSEP entende que o Manual de Segurança do 

Open Insurance disposto em seu site garante a segurança da informação tanto do segurador quanto 

do cliente em questão. Para ela, não há riscos de vazamento de informações sob as condições 

estabelecidas no momento da implementação total do novo modelo de negócio.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Com base em todo conteúdo exposto no trabalho, desde o surgimento do movimento 

"Open" até as declarações dos líderes das grandes empresas do mercado, mesmo sem dados 

relacionados aos números das operações das empresas e nem o compartilhamento de dados que 

irão surgir ao decorrer da primeira fase do Open Insurance, ao longo do ano de 2022, podemos 

analisar as expectativas do mercado segurador e pontuar quais as mudanças que espera-se que 

aconteçam com a implementação completa deste novo modelo de negócio.  

Tendo em vista que os presidentes das empresas líderes de MarketShare não serem a favor 

da implementação, trazendo como exemplo o CEO da Porto Seguro, Roberto Santos, é importante 

refletir o porquê deste posicionamento. Acredito que os principais motivos é o fato de serem 

companhias com maior lucro, e também com uma maior base de clientes, as quais serão 

arremetidas pelas demais  empresas do mercado segurador em busca de novos clientes. Além disso, 

a abertura do mercado trará consequetemente uma maior burocratização no sistema como um todo. 

Por último, também creio que o fato da necessidade de ficar refém de uma empresa terceira para 

o compartilhamento de dados talvez traga problemas em divulgar as informações em tempo real 

para o mercado. 

Pensando primeiro nos pontos positivos, é inevitável citar que a concorrência gerada pelo 

compartilhamento de dados pelas empresas será benéfica pensando pelo lado de inovação e de 

novas oportunidades e planos de seguros personalizados aos clientes finais, além da provável 

queda nos preços dos seguros existentes por conta do maior acesso a informação por parte das 

seguradoras, assim podendo evitar fraudes, além de aumentar a rentabilidade de seus produtos. 

Outro ponto relevante é a velocidade das informações, que estarão em tempo real, permitindo um 

fluxo mais eficiente tendo em vista a troca de informações, facilitando o acesso tanto para o cliente, 

quanto para a seguradora e também para o regulador, que poderá fazer uma supervisão mais eficaz.  

Porém, essa implementação também traz alguns pontos negativos, para pequenas, médias 

e grandes empresas, por conta do risco cibernético citado anteriormente pelos CEOs das empresas, 

além a risco da utilização inadequada destes dados e do risco da interoperabilidade pela falta de 

conversação entre os sistemas do setor de seguros, além da chance de algumas empresas não 

decidirem mudar para o Open Insurance caso não vejam o que essa mudança traria de benefícios 

para ela, afetando assim a concorrência e inovação desejada com essa implementação. Sobre o 

outro ponto frequentemente levantado pelos líderes de mercado, referente ao intermédio da 

operação, concordo com o argumento da SUSEP que os Corretores de Seguros também se 

beneficiarão do novo modelo de negócio, podendo utilizar as informações e produtos disponíveis 
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para também cotar o melhor serviço ao cliente final. 

Na minha opinião, portanto, o Open Insurance será vantajoso para o mercado segurador, 

desde que sua implementação seja feita com cautela, atentando-se principalmente a questão da 

segurança da informação. Acredito que este ponto é muito importante para a operação do negócio, 

principalmente pelo fato de que os clientes muitas vezes terão medo de divulgar seus dados sem 

ter a confiança de que estarão privados e em completo sigilo por parte da seguradora. Assim que 

esse ponto estiver concreto e que isso seja repassado ao mercado segurador, dando a segurança 

tanto às empresas quanto aos clientes, será possível implementar o novo modelo de negócio e 

usufruir de seus benefício 
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