
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: MARKETING NA ÁREA DE SEGUROS E A PENETRAÇÃO DE SEGUROS MASSIFICADOS
NAS CLASSES C E D.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JÉSSICA DE SIQUEIRA CARVALHOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): EDUARDO MAGNANI ASENCIOORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

Mercado Securitário no Brasil. 

Entre meados da década de 70 e fins da década de 80, o mercado de seguros, 

previdência privada e capitalização se encontravam estagnado. Inflação elevada, 

regulação inibidora da competição e cultura nacional desacostumada com os seguros 

constituíam os principais entraves. De 1990 para cá, o mercado mudou bastante. Os 

governos concederam às seguradoras maior liberdade de fixação de preços e demais 

condições das apólices, diversas companhias internacionais passaram a operar no 

Brasil, a oferta de produtos se diversificou e a maior concorrência trouxe benefícios 

para os consumidores na forma de queda de prêmios. 

O mercado de seguros no Brasil é fortemente concentrado em três sub-ramos: seguro 

saúde, seguros de pessoas (vida, acidentes e previdência) e automóveis. No entanto, o 

mercado tem crescido significativamente em ramos não tradicionais como o de 

massificados. 

A importância do setor ultrapassa, em muito, a expressão numérica. Com efeito, a vida 

cotidiana, desde a Revolução Industrial, seria impossível sem os seguros. As empresas 

não poderiam aceitar riscos como faz hoje, pois seus investimentos seriam restringidos 

e, com eles, a expansão futura das economias. A indústria de seguros, crescentemente, 

suplementa o Estado no fornecimento de serviços cruciais nas áreas de saúde e de 

seguridade social e, ao fazer isso, permite que o Estado concentre atenção e recursos 

no atendimento às necessidades das camadas mais pobres da população. 

Uma característica interessante do mercado segurador são os seguros massificados, 

direcionados a todo tipo de público, em qualquer classe social. A oferta traz ao 

segmento uma massa de pessoas que consomem produtos em geral e, para garantir 

sua adesão, basta o serviço realmente ser útil à necessidade de cada um. Porém, no 

Brasil, segurados ainda estão concentrados nas classes A e B, o que reflete um 

comportamento especificamente brasileiro em relação ao hábito de buscar proteções 

financeiras.     



 2. INTRODUÇÃO 

Característica essencial e distintiva da sociedade pós- industrial, nos dias de hoje, é a 

ênfase dada à prestação de serviços, que está presente de forma cada vez mais 

significativa na vida econômica social e no entretenimento das pessoas. O setor de 

prestação de serviços desempenha o papel de um dos líderes da nova onda de 

expansão econômica e tornou-se peça fundamental no processo de crescimento global. 

“Á medida que as economias evoluem, uma proporção cada vez maior de suas 

atividades se concentra na produção de serviços [...]. Muitas ofertas ao mercado 

consistem em um mix variável de bens e serviços.” (KOTLER, 2000, p. 25). 

Indo mais a frente, Peter Drucker afirmava que a empresa que conseguir vender o 

produto/serviço certo, para o cliente certo, com a distribuição adequada, por um preço 

adequado e no momento oportuno, verá seus esforços de venda reduzir-se a quase 

zero, ou seja, a venda tornar-se automática em função de a demanda ter sido 

corretamente equacionada e trabalhada.  

O mercado de seguros globais é um dos exemplos que está notavelmente forte, apesar 

da persistência dos reflexos da crise financeira. Apesar de as baixas taxas de juros, 

combinadas com rendimentos sobre investimentos relativamente baixos, terem 

impedido o crescimento, continua alta a demanda de produtos e serviços de seguros. 

Com ascensão das classes C e D surgem milhares de novos consumidores que estão 

adentrando ao mercado de consumo, adquirindo bens que representam para as 

seguradoras uma oportunidade emergente no mercado brasileiro, surge de fato um 

grande espaço para as garantias não só produtos, mas de serviços também.   

Mas quais ferramentas convencem este consumidor do valor agregado de um seguro 

massificado a um patrimônio? Como quebrar uma barreira cultural quanto à venda de 

seguros no Brasil? Quais canais de distribuição mais eficazes? Em busca de uma 

resposta, a proposta deste trabalho cientifico é entender o comportamento de compra e 

consumo das Classes C e D em garantias e serviços.   

 



3. OBJETIVOS  

3. Objetivo Geral:  

Estudar o comportamento de compra e consumo das Classes C e D em relação a 

serviços e garantias a fim de avaliar a penetração de seguros massificados no mercado 

brasileiro. 

3.1 Objetivos Específicos:  

Elencar quais produtos serviços demandam mais garantias e serviços para esta parcela 

da população.  

Identificar quais fatores culturais, sociais e políticos que atuam como barreira para 

penetração de seguros no mercado brasileiro. 

Identificar quais ferramentas dentro do mix comunicação é mais adequado para atingir 

as classes C e D. 

Identificar os canais de distribuição mais apropriados.  

Elencar os processos mais eficazes para garantir qualidade e satisfação neste tipo 

serviço. 

Avaliar se os preços de mercado adotados pelas segurados coincidem com persistência 

e retenção de consumidores de garantias e serviços. 

4. METODOLOGIA 

Vários métodos de investigação podem ser aplicados à escolha do tema desta pesquisa. 

Para efetuar o estudo proposto e atingir os objetivos determinados, será necessário um 

processo de pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa, visando obter informações 

desde consumidores bem como conhecer a percepção das garantias e serviços 

oferecidos pela categoria analisada, ou seja, das próprias seguradoras. 

Tipo de pesquisa: 

 Quantitativa (estudo descritivo estatístico).  



 Qualitativa (estudo descritivo e descritivo de caso). 

Tipo de coleta de dados:  

 Questionários (aberto e fechado) com consumidores e funcionários de 

seguradoras.  

 Observação: coleta e registro de variáveis relevantes e análise dos dadosfim de 

avaliar o comportamento do consumidor no ponto de venda quando oferecido 

serviços e garantias agregados a produtos.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento desta pesquisa é composto por ações mensuráveis e temporais: 

 3 Meses (março/abril/maio) – para um estudo de caso geral sobre o mercado 

securitário a fim de entender melhor sobre a oportunidade emergente e a 

estrutura brasileira de seguradoras. 

 4 Meses (junho/julho/agosto/setembro) – para pesquisa junto a consumidores e 

seguradoras. 

 3 Meses – (outubro/ novembro/ dezembro) - para desenvolvimento e 

estruturação dos dados coletados)  

 3 Meses (janeiro/fevereiro/março) – finalizações e conclusão.  

 6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O mercado brasileiro de seguros, previdência complementar aberta e capitalização têm 

crescido a taxas elevadas e a expansão continuará no futuro. É possível explicar a 

diferença entre os mercados de seguros do Brasil e dos Estados Unidos comparando 

apenas os números. A assertiva de que o mercado brasileiro de seguros é pequeno, 

comparado ao de proteção de outros países e do papel do Estado em prover serviços 

de seguro trata-se também de uma questão cultural, social e política. 

A venda do seguro para as camadas da população de menor poder aquisitivo é um 

projeto que pode trazer retorno rápido tomando base de que quem paga R$ 1,50 para 

jogar na loteria, pode perfeitamente desembolsar R$ 2,00 para contratar um seguro de 



vida, desde que seja conscientizado da importância desse tipo de garantia. O seguro 

em si ainda é um problema cultural no Brasil, prova disso é que ele representa cerca de 

4% do PIB brasileiro, ou seja, temos um issue que como solução preliminar proposta 

seria ações que venham a despertar nas pessoas a necessidade da contratação de 

seguro massificado no ato da compra de um produto/ serviço entrelaçado com a atual 

situação de endividamento brasileiro, a exemplo teríamos a diversificação dos canais 

de distribuição a fim de maior disponibilidade de acesso.  
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