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A FENABRAVE, principal entidade representante dos 
distribuidores de veículos do Brasil, busca oferecer, a seus 
associados, um conteúdo informativo sobre as principais 
“Orientações Práticas” na relação comercial entre 
concessionárias de veículos e as companhias seguradoras.
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Mensagem do Presidente

Garanta melhores 
resultados em seguros
Por Alarico Assumpção Júnior

O mercado de seguros e o relacionamento entre 
concessionárias e seguradoras têm sido mote de análises 
e ações por parte da Fenabrave nos últimos anos.

Com base na realidade e expectativas deste mercado, acreditamos 
que, para que as concessionárias possam obter os melhores 
resultados como fruto da transação de seguros junto às diversas 
companhias existentes no país, por meio de corretoras próprias 
ou parceiras, é preciso tomar decisões, estruturar a área com 
uma equipe treinada e capacitada, e imprimir um ritmo ditado 
por padrões que, se bem orientados e cumpridos, poderão 
oferecer a rentabilidade esperada em todas as Redes.

Por esta razão, a Comissão que trata do assunto Seguradoras na 
Fenabrave decidiu iniciar os trabalhos com base em uma pesquisa 
junto a várias concessionárias e seguradoras do País para que fosse 
possível coletar as melhores práticas e processos adotados para 
desenvolver esta Cartilha de Orientações Práticas que, esperamos, 
poderá ser avaliada e seguida, com sucesso, pelas concessionárias.

Esperamos que o material auxilie no processo de desenvolvimento 
e fortalecimento da área de seguros em sua concessionária!

Boa leitura e ótimos resultados!

Alarico Assumpção Júnior é presidente da Fenabrave –  
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
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Mensagem da Comissão

Os passos da rentabilidade
Por José Carneiro de Carvalho Neto

Diante do desafio de orientar novos e positivos rumos para os negócios de seguros nas redes 
de concessionárias, assumimos a coordenação da Comissão que trata do Relacionamento com 
Seguradoras tendo, como premissa, nos aprofundar no mercado para que pudéssemos fazer uma 
radiografia sobre as melhores práticas e os erros mais comuns entre concessionárias de todo o País.

Para isso, foi contratado um profissional especializado no assunto, que percorreu 
várias cidades e concessionárias de diversas marcas e que, ao final de alguns meses, 
conseguiu compilar as principais decisões, ações e processos adotados por redes 
vencedoras quando o assunto é rentabilidade na operação de seguros.

Infelizmente, durante o estudo, também foram observados erros cometidos e que vêm levando 
as operações de seguros, em algumas concessionárias, a perdas desnecessárias de rentabilidade.

Como poderá ser observado nesta Cartilha, o concessionário que desejar extrair os melhores 
resultados no mercado de seguros, deverá tomar algumas decisões, que passam pela 
escolha do modelo de operação de seguros, pela definição entre o desenvolvimento de 
uma corretora própria ou o trabalho com parceiro, e a escolha de seguradoras parceiras.

Além disso, como destacamos neste material, é necessário promover a perfeita sinergia entre as 
áreas da concessionária, atentar para o trabalho realizado pela corretora – que é a responsável por 
oferecer o seguro aos clientes –, fidelizar esses clientes, sempre revisando processos e, talvez o mais 
importante, mantendo-se alerta para as ações da concorrência para não perder competitividade.

Como veremos, o volume de vendas de seguros, em relação à comercialização de veículos novos, 
pode variar bastante, assim como os índices de comissionamento praticados no mercado. Por 
esta razão, pedimos que passe a orientar sua concessionária com base nos princípios indicados 
nesta Cartilha e que já são praticados por outras redes vencedoras no setor de seguros.

Com certeza, estes serão os primeiros passos a seguir no caminho da rentabilidade nessa 
área, e também nortearão os trabalhos dessa Comissão para que a Fenabrave possa 
realizar novas ações em favor dos negócios da Distribuição de Veículos em todo o País.

José Carneiro de Carvalho Neto é vice-presidente da Fenabrave e coordenador 
da Comissão que trata do assunto Seguradoras na entidade.
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Escolha do Modelo de 
Operação de Seguros
A oferta e venda de seguros de automóveis é, obrigatoriamente, 
conduzida por meio de um corretor de seguros.

O concessionário precisa optar em ter sua própria corretora ou terceirizar esta 
atividade por intermédio da parceria com uma corretora do mercado.

!

*
Referências de Mercado

Dados reais, coletados junto a alguns concessionários, 
servem como referência para avaliar a performance 
da operação de venda de seguros. Entre eles:

• O volume de vendas de Seguros AUTO representa entre 15% 
e 30% das vendas de automóveis do distribuidor.

• As comissões, sobre prêmios de seguros, variam entre 18% e 25%.

• As renovações superam 80% das carteiras de seguros dos distribuidores.

A decisão de ter uma corretora própria ou terceirizar 
este serviço passa por vários fatores, entre eles:

• Custo de estrutura e pessoal.

• Objetivos de resultados na operação de seguros 
(performance de vendas e comissões).

• Sinergia entre áreas envolvidas com o produto 
(corretora, comercial e pós-vendas).
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Definição das Seguradoras Parceiras
Definir quais seguradoras estarão entre as que melhor se relacionam  
com o concessionário e seus clientes é de suma importância 
para obter resultados satisfatórios.

Lembre-se: o ciclo da operação de seguros começa na venda do  
seguro e passa pela venda de peças e serviços, quando ocorrem os sinistros.

!

*

Ter um bom relacionamento com as seguradoras é fundamental 
para se obter bons resultados na operação de seguros.  

A escolha das seguradoras, geralmente, é decidida pelo corretor 
de seguros. Deve-se buscar melhores condições de preços para os 
clientes, garantindo boa margem nas comissões. Porém, devemos 
levar em consideração outros fatores importantes, como:

• Volume de veículos, de cada seguradora, encaminhados à 
concessionária para reparo, no momento dos sinistros.

• Condições comerciais definidas, previamente, com as 
seguradoras, em relação ao valor da hora de mão de obra e 
o desconto de peças nos reparos dos veículos sinistrados.

• Agilidade nos processos de aprovação dos orçamentos e facilidade 
de contato para solução de eventuais problemas operacionais.

• Prazos para pagamento dos serviços realizados.

Promova reuniões entre as áreas 
envolvidas nos processos de seguros 
da concessionária (Corretora, 
Comercial e Pós-Vendas).
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Sinergia entre Áreas
A boa comunicação entre todos os envolvidos 
na operação de seguros de uma concessionária é 
fundamental para garantir total satisfação do cliente 
com o produto de seguro, bem como contribui para 
que cada área atinja seus próprios objetivos.

! O momento ideal para ofertar um Seguro AUTO é quando 
o cliente está comprando um veículo na concessionária.

Por isso, o envolvimento do corretor com as equipes de 
vendas de automóvel, e vice-versa, é fundamental para se 
ter um melhor resultado. Quando possível, sugerimos que:

• Os vendedores de automóvel e/ou F&I tenham metas e sejam 
remunerados pela indicação do corretor a seus clientes. Isso facilitará 
o contato dos clientes com a corretora que fará a oferta do seguro.

• O corretor deve ter contato periódico com os vendedores, 
dando apoio operacional e transmitindo confiança e 
conhecimento sobre os produtos de seguros.

• 100 % dos clientes devem receber uma oferta de seguro.

Também é importante que a comunicação entre corretora e pós-
vendas seja mais frequente, pois trará mais benefícios, tais como:

• Maior fluxo de veículos sinistrados na funilaria.

• Pré-acordo das condições comerciais, comissões, valores de mão-
de-obra e desconto de peças com as seguradoras parceiras.

• Apoio da corretora para interceder na solução de 
problemas de pós-vendas junto às seguradoras.
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Atividades da Corretora
A corretora é responsável por ofertar, de maneira 
adequada, o Seguro AUTO a todos os clientes. 

Além disso, também oferece orientação quando 
os clientes precisam acionar o seguro.

! Outras atividades podem ser exercidas pela corretora 
para contribuir com o resultado geral da atividade 
de seguros da concessionária. Entre elas:

• Realizar o acompanhamento dos sinistros da carteira 
e destino do reparo, buscando garantir o máximo 
de retorno de clientes à concessionária.

• Emitir relatório das indicações dos vendedores versus seguros vendidos.

• Promover reuniões com seguradoras para propor acordos 
comerciais com a participação do pós-vendas.
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Fidelização do Cliente
O Cliente é seu principal patrimônio. Comunique-se com ele, frequentemente, 
por meio de materiais informativos que divulguem as vantagens de realizar os 
serviços na concessionária, dando ênfase na qualidade do reparo, peças originais 
e garantia do serviço executado por profissionais treinados e capacitados.

! O cliente bem informado optará por realizar os serviços 
na concessionária no momento do sinistro.
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Revisão dos 
Processos
Garantir que todo o processo, 
enviado a uma seguradora, 
esteja devidamente completo 
e correto é essencial para 
não ter problemas com 
atrasos nos pagamentos dos 
serviços prestados. Portanto, 
muita atenção às exigências 
de cada seguradora.

! • Mais de 90 % dos problemas são decorrentes 
de erros na execução dos processos 
antes do envio às seguradoras.

• Faça o acompanhamento dos processos enviados 
e o cumprimento dos prazos por parte das 
seguradoras. Se necessário, envolva o corretor 
para apoiá-lo na cobrança das seguradoras.

• Mantenha a corretora informada sobre o volume 
de serviços realizados, por seguradora, no pós-
vendas. Negocie acordos com reciprocidade.



11

Análise da Concorrência
Busque informações no mercado e faça pesquisas com os concorrentes locais para 
conhecer as condições comerciais que estão trabalhando com as seguradoras.

Estar atento às condições praticadas pode ajudar a concessionária a garantir 
resultados mais expressivos na atividade de seguros e pós-vendas.

Conclusão
As condições comerciais praticadas pelas seguradoras variam muito 
de praça à praça e, também, por marca de automóvel. 

Por isso, quando for negociar com as seguradoras, tenha as informações 
atualizadas, previamente, e garanta bons negócios e ótima rentabilidade.
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Associações de Marca de Automóveis e   Comerciais Leves filiadas à Fenabrave

ABRATROLLER

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES CHERY

 ABBM
Associação Brasileira dos  

Concessionários BMW

ABCN
Associação Brasileira dos  
Concessionários Nissan

ABRAC
Associação Brasileira de 

Concessionários Chevrolet

ABRACOP
Associação Brasileira dos  
Concessionários Peugeot

ABRADIC
Associação Brasileira dos  

Distribuidores Chrysler, Jeep, Dodge e RAM

ABRADIF
Associação Brasileira dos  

Distribuidores Ford

ABRARE
Associação Brasileira dos  
Concessionários Renault

ABRATROLLER
Associação Brasileira dos  

Concessionários Troller

ABRAV
Associação Brasileira dos  

Concessionários de Automóveis Volvo

ASSOBRAV
Associação Brasileira de 

Distribuidores Volkswagen

ASSOCHERY
Associação Brasileira de  

Distribuidores Chery

ASSOKIA
Associação Brasileira de  

Distribuidores Kia Motors
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Associações de Marca de Automóveis e   Comerciais Leves filiadas à Fenabrave

ABRACAF
Associação Brasileira dos  

Concessionários de Automóveis Fiat

ABRACAM
Associação Brasileira dos Distribuidores 

de Automóveis Mercedes-Benz

ABRACIT
Associação Brasileira dos  
Concessionários Citroën

ABRADIT
Associação Brasileira dos  

Distribuidores Toyota

ABRAHY
Associação Brasileira dos  
Concessionários Hyundai

ABRALAND
Associação Brasileira dos  

Concessionários Land Rover e Jaguar

ABRAZUKI
Associação Brasileira dos  

Concessionários Suzuki Automóveis

ACJ
Associação dos  

Concessionários Jac Motors

ASSOAUDI
Associação Brasileira dos  

Distribuidores Audi

ASSOMIT
Associação Brasileira de  

Distribuidores Mitsubishi

AUTOHONDA
Associação Brasileira dos Distribuidores Honda de 

Veículos Automotores Nacionais e Importados 
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