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1. RESUMO 
 

Este proposta de extensão da pesquisa iniciada em 2013 propõe deixar um 

estudo estruturado do comportamento de compra e consumo do mercado de 

securitário especificamente dos seguros massificados focando agora na descoberta 

da tendência dos massificados nas classes mais abastadas e com maior poder de 

renda, e assim procurando responder a questões como: Mas por que isso acontece?  

Ao contrário das classes com menor poder aquisitivo que compram devido ao 

valor baixo, nas mais altas existiria um valor mínimo identificado para segurar um 

produto? Os canais utilizados para vender o produto seriam os mesmos das classes 

C e D. Desta forma será possível desenvolver uma visão macro de massificados no 

Brasil, um mercado que carece de conhecimento sobre seu público-alvo e como 

estruturar seus produtos com base nos mesmos deixando de gerar empregos por 

compreender de forma equivocada que se faz necessário então, pessoas com 

histórico no mercado de seguros.  

 

2. INTRODUCAO  
 

Os seguros massificados direcionados às classes C e D já são uma realidade 

no Brasil. Em vários cantos do país, pessoas podem contar com proteção contra 

desemprego, garantia estendida, assistência residencial, etc., de forma simples, ágil 

e, principalmente, com baixo custo. Porém, essa modalidade está conquistando 

outro segmento da população – a camada mais alta. Após pesquisa de iniciação 

científica realizada entre 2013 e 2014 com o intuito de identificar quais fatores se 

apresentavam como barreira de penetração deste seguro (conhecido pelo seu baixo 

valor e grande acessibilidade) nas classes C e D, foi possível constatar uma nova e 

tímida tendência de mercado: popularizar o seguro massificado nas classes A e B. 

Esta ideia ainda começa a engatinhar no Brasil, porém, basta raciocinarmos 

para ver que é esta parcela da população teria um bom potencial de consumo para 

este tipo de seguro. Afinal, possuem perfil de adquirir produtos de alto valor, como 

auto ou imóvel e uma das primeiras coisas a de se pensar na necessidade de se 

fazer um seguro, certo? E no caso de um relógio de alto valor? Por que não sair da 

loja com o produto já segurado?  

 



  

 

3. OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo geral 

Identificar o ponto central resultante do aumento da compra e consumo de 

seguros massificados pelas classes A e B. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

 Avaliar quais as razões de compra vinculadas objeto de estudo (os 

seguros massificados) se mostraram mais atraentes para as classes A 

e B. 

 Descobrir se existe um valor médio atribuído pelas classes em estudo 

para efetuar a compra de um seguro massificado. 

 Quais canais de distribuição mais adequados para o Target em 

questão. 

 

4. METODOLOGIA 
 

 A metodologia escolhida para esta extensão de pesquisa atrelada ao 

cronograma que propõem responder o objetivo geral e específicos é composta por: 

 Estudo exploratório 

 Estudo descritivo probabilístico – tipo de coleta: inquérito. 

 Estudo descritivo de caso – tipo de coleta: inquérito e interatividade 

(sendo este último contemplado por um grupo focal). 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 

A seguinte pesquisa apresenta as seguintes etapas de desenvolvimento: 

I. Estudo Exploratório: 3 meses para levantamento das primeira 

premissas, dados de mercado (tamanho, competidores), informações 

relevantes ao macroambiente inserido (analise SLEPT) 

II. Estudo Descritivo Estatístico: 3 meses pesquisa qualitativa via 

questionário com perguntas abertas e fechadas criado a ferramenta 

Google Drive.  



  

 

III. Estudo Descritivo de caso: 2 meses para criação de roteiro de 

entrevista com aplicação via grupo focal. 

IV. Tabulação do questionário e cruzamento dos depoimentos etapa 

qualitativa + criação e entrega do relatório final: 3 meses. 

 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Agora a modalidade de massificados está conquistando outro segmento da 

população – a camada mais alta. Com a economia aquecida e as vendas em alta,  

os comerciantes começam a abrir os olhos para esse nicho, que consome bens e 

produtos com alto valor.  

As seguradoras têm aumentando seu leque de ofertas. Há muitas 

oportunidades tanto em relação a produtos relacionados à saúde, que ainda não 

tiveram forte aderência no varejo, como outras linhas, como os seguros relacionados 

aos esportes (como é o caso da rede Centauro que atende não somente a Brasil, 

mas América Latina também). 

Dentre os produtos mais comuns que atendem a classe alta atrelada ao 

seguro massificado se destacam: óculos escuros e de grau de marcas conhecidas 

(seguro de proteção de óculos com coberturas para conserto ou reposição em caso 

de quebra acidental), bolsas e acessórios (e este engloba não apenas o produto 

adquirido na loja, como também o seu conteúdo), entre outros. 

Nos EUA, existem seguros que ainda não temos tanta forca de venda por 

aqui como é o caso de joias, mas já se despontam com forte demanda. 
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