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Resumo:  
Este trabalho teve por objetivo descrever as principais estratégias utilizadas pela Minas 

Brasil Seguradora, principalmente nos últimos dez anos, a partir da abertura do mercado 

segurador ao capital externo, em 1996, trazendo novos desafios, diferentes daqueles 

enfrentados até então. As empresas estrangeiras têm novas tecnologias e novos produtos, 

desenvolvidos e testados em mercados do 1º mundo. Assim, as empresas nacionais passaram 

a ter concorrentes com maiores recursos e experiências, sendo forçadas a buscar novas 

estratégias competitivas para garantir a sua sobrevivência e participação no mercado. No 

cenário atual de redução de juros e das margens de rentabilidade, a busca por eficiência 

operacional e a criatividade certamente serão parte do diferencial competitivo na indústria 

de seguros. O investimento em pessoas, tecnologia e inovação, a criação de novos produtos 

através da percepção das reais necessidades dos clientes, além de aprimorar o 

relacionamento com os canais de distribuição, parecem ser o caminho para 

o sucesso no mercado. Foi desenvolvido um estudo de caso, através de pesquisa realizada 

com oito executivos de alta gerência da empresa, atuais e anteriores, além de análise 

documental. Os resultados mostraram que as estratégias são influenciadas principalmente 

pela concorrência e pela necessidade de melhora constante dos resultados. É dada grande 

importância ao planejamento estratégico, visto como imprescindível para a manutenção da 

competitividade e do crescimento sustentado. 

A pesquisa também mostrou que até o momento, houve pouca associação entre as 

estratégias adotadas e os resultados obtidos, talvez em razão da desistência na manutenção 

das grandes contas, que geravam altas receitas embora com pouca ou nenhuma 

rentabilidade. De qualquer modo, houve grandes mudanças na atuação da empresa, tendo 

como principais o foco no varejo, a expansão voltada para o sudeste e sul, a modernização 

nos processos, a transferência do controle acionário para o Banco Mercantil do Brasil e a 

adesão da companhia ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). 

 


