
Em parceria com o consultor Francisco Galiza, a Capgemini lançou em junho de 
2022 a pesquisa “Análise de Mercado do Open Insurance (OPIN), que mapeou 
o comportamento do setor de seguros em relação à implementação do Open 

Insurance (OPIN). O estudo desenvolveu indicadores para acompanhar a 
evolução do Sistema de Seguros Aberto no Brasil e foi pioneiro ao construir um 
marco teórico sobre o tema e oferecer uma visão concreta do cenário no país. 

Seis meses após a realização do estudo original, temos sua primeira atualização, 
com novas percepções e a consolidação de conclusões do relatório anterior.

O QUE PENSAM AS LIDERANÇAS  
DO SETOR DE SEGUROS

Quando os impactos do Open Insurance serão sentidos?
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ANÁLISE DE MERCADO 
DO OPEN INSURANCE:

Na atualização do estudo, perguntou-se 
novamente quais ramos de seguros serão 
mais impactados pelo OPIN, a partir de uma 
escala de relevância das consequências.

As percepções foram similares às 
da primeira pesquisa, com os ramos 
Automóveis, Vida, Previdência e 
Massificados como os de maior potencial 
de impacto.

Ramos mais influenciados

Conhecimento da sociedade e preparo 
tecnológico do setor

A pesquisa solicitou notas de 1 a 10 sobre os estágios de informação do setor 
e da sociedade a respeito do OPIN e o preparo tecnológico das empresas para 
as mudanças.

Os resultados mostraram que o mercado não se sente pronto para o novo 
ambiente e que o tema precisa ser mais bem divulgado. Ainda insuficientes, 
os níveis de conhecimento poderão ser obstáculos à implementação do OPIN.

Dentre as tendências apontadas nesse estudo, um dos destaques diz respeito ao 
fato de que, na opinião de 79% dos executivos, a lucratividade das empresas  
não cairá com a implementação do OPIN.

Após a queda nos índices entre 2020 e 2021, em grande parte pela pandemia  
da Covid-19, o mercado apresentou recuperação em 2022.

Mas será preciso esperar pela implementação do OPIN para a avaliação mais 
precisa sobre a hipótese de rentabilidade maior ou menor das empresas.

Lucratividade das empresas:  
perspectivas ainda incertas

Entre em contato e peça uma apresentação personalizada da Análise de Mercado do 
Open Insurance: desafios, oportunidades e estratégias para sua equipe.

Perguntas? Fale conosco: CLIQUE AQUI ou acesse:  
https://www.capgemini.com/br-pt/industry/insurance/

BAIXE AGORA A ANÁLISE DE MERCADO DO OPEN INSURANCE:  
DESAFIOS, OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS.

Este infográfico traz os destaques da 1ª revisão da Análise de 
Mercado do Open Insurance: desafios, oportunidades e estratégias, 
estudo realizado pela Capgemini, com a colaboração de conteúdo do 

consultor especializado em economia e seguros, Francisco Galiza. 

Baixe agora a versão completa no site da Capgemini.

BAIXE O RELATÓRIO COMPLETO

1ª rodada de atualização do estudo 
que apontou caminhos em negócios 
e tecnologia para liderar a era do 
Open Insurance no Brasil
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Para a maioria dos agentes, o Open Insurance irá, por exemplo, gerar 
novos produtos e atrair novas seguradoras, além propiciar distribuição 
mais diversificada de produtos.

79% dos entrevistados 
acreditam que o lucro das 
empresas não vai cair

77% acham 
que novos produtos  
serão desenvolvidos

77% creem que  
não haverá exclusão  
de clientes

74% preveem que os  
canais para a distribuição de  
seguros serão mais diversificados

73% entendem que 
haverá o surgimento de  
novas seguradoras

76% consideram  
que a SUSEP terá mais 
instrumentos de controle

Coloque a sua opinião 
sobre as afirmações ao 
lado, considerando cinco 
opções: não sei, discordo 
completamente, discordo, 
concordo e concordo 
completamente

  A SUSEP terá mais instrumentos para controlar o mercado.

  Canais de distribuição serão mais diversificados.

   Consumidores ficarão mais satisfeitos.

  Haverá aumento de receita do setor de seguros.

  Haverá aumento do vazamento de informações de clientes.

  Haverá diminuição da concentração no setor.

  Haverá exclusão de clientes nesse novo modelo.

  Haverá menos fidelidade às marcas do segmento.

  Haverá novas seguradoras no setor.

  Haverá novos produtos de seguros.

  Haverá uma maior quantidade de segurados.

  Lucro das seguradoras irá cair.

  Preços de seguros ficarão mais baixos.

Quais foram os 
principais impactos  
do Open Insurance?

Consequências estratégicas mais relevantes – Open Insurance
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Os impactos potenciais de maior relevância
A exemplo do estudo anterior, buscou-se aferir a percepção dos 
executivos sobre quais serão os principais impactos do Open Insurance 
no Brasil. Para tanto, os entrevistados opinaram sobre 13 afirmações, 
conforme se pode ver no quadro utilizado na pesquisa.

A visão do segmento

•   Como mostra o gráfico acima, 50% dos respondentes atuais acreditam 
que o OPIN trará impactos somente a partir de 2025. Na versão anterior 
do estudo, essa percepção era de 30%.

•  Somadas as opiniões, mais de 80% preveem que os impactos ocorram a 
partir de 2024, contra 68% da pesquisa anterior.

•  10% acham hoje que o OPIN não trará impactos ao mercado; no primeiro 
estudo, essa visão era de apenas 3% dos entrevistados.

Percepção sobre o cenário dos próximos anos

Participaram do levantamento 78 profissionais do mercado de seguros,  
27% a mais do que na rodada inicial.

Houve renovação em cerca de 80% dos respondentes e a inclusão de 
agentes com atuação indireta no segmento. 

Análise - Média - Conhecimento e Preparo

Média dos Indicadores Estudo Original  
1º Semestre de 2022

Revisão  
2º Semestre de 2022

Conhecimento da sociedade  
sobre o OPIN 2,7 2,4

Conhecimento dos profissionais  
sobre o OPIN 5,3 5,2

Preparo tecnológico do setor 5,3 5,3

Conhecimento sobre as SISS (atual SPOC) 4,0 4,2

Qualificação
das respostas

De 1,0 a 3,0
Baixa

De 5,1 a 7,0
Média-alta

De 3,1 a 5,0
Média-baixa

De 7,1 a 10,0
Alta
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