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RESUMO 

Esta pesquisa busca entender como os consumidores das classes C, D e E, a partir 

de uma abordagem interpretativa das dimensões culturais e sociais, de suas 

convicções e crenças e da sua percepção de risco, veem o microsseguro como uma 

alternativa eficaz e acessível para a solução de seus problemas financeiros.  

Fundamentada em relatos de problemas e experiências vividas, originados por 

fatores situacionais, individuais ou socioculturais, esta dissertação busca descrever 

e compreender a natureza dos problemas financeiros da população de baixa renda e 

o significado atribuído ao microsseguro como um mecanismo de sua solução.  Os 

resultados sinalizam que muitos dos problemas financeiros destas classes menos 

favorecidas têm, como origem, o desemprego, as doenças e a morte, e que o 

microsseguro ainda não é visto como mecanismo acessível e eficaz para a solução 

destes problemas, sendo preferivelmente substituído pela ajuda de parentes, de 

amigos, do Governo e até da providência divina, basicamente em razão do 

desconhecimento acerca das características e dos benefícios dos planos de 

microsseguros ofertados. Acresça-se a isto a falta de oferta de produtos pelo 

mercado segurador que estejam adequados ao atendimento das necessidades do 

consumidor de baixa renda e de mecanismo de cobrança dos prêmios de seguro 

dentro da realidade dos pobres. Um programa de educação financeira e a 

disseminação da cultura do microsseguro, apresentam-se como alternativas para 

ampliar a adoção da contratação de microsseguro como mecanismo eficaz e ao 

alcance dos pobres para a solução de muitos de seus problemas financeiros. 

 

Palavras-chave: comportamento do consumidor, baixa renda, microsseguro e 
problemas financeiros.  
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ABSTRACT 

This research seeks to understand how consumers of classes C, D and E, from an 

interpretative approach of the cultural and social dimensions of their convictions and 

beliefs and their perception of risk, see microinsurance as an affordable and effective 

alternative to solving their financial problems. Based on reports of problems and 

experiences, caused by situational factors, individual or sociocultural, this 

dissertation seeks to describe and understand the nature of the financial problems of 

the low income population and the meaning attributed to microinsurance as a 

mechanism for its solution. The results indicate that many of the financial problems of 

these lower classes have as origin, unemployment, disease and death, and that 

microinsurance is still not seen as affordable and effective mechanism to solve these 

problems, instead being replaced by the help of relatives, friends, and even the 

Government of divine providence, basically due to the lack of knowledge about the 

features and benefits of microinsurance plans offered. Added to this the lack of 

supply of products by the insurance market that are suitable to meet the needs of 

low-income consumers and charging mechanism of insurance premiums within the 

reality of the poor. A program of financial education and the dissemination of the 

culture of microinsurance, present themselves as alternatives to expand the adoption 

of hiring microinsurance as an effective mechanism to reach the poor and for the 

solution of many of its financial problems. 

 

Keywords: consumer behavior, poor, microinsurance and financial problems. 
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1. INTRODUÇÃO 

A maior exposição das pessoas de baixa renda aos riscos, sobretudo por 

viverem em ambientes mais afetados por eles, tem levado as seguradoras a 

descobrir que estes consumidores necessitam muito mais de assistência do que os 

indivíduos de outras classes econômicas. Embora aí se descortine um enorme 

potencial a ser explorado, na literatura de comportamento do consumidor poucos 

são os estudos relativos à população de baixa renda e, de acordo com Rocha e 

Silva (2009ª, p.247): 

É certamente um desafio pesquisar o consumo dos pobres e 
interpretar os significados atribuídos a objetos e locais de 
consumo. Se o consumo é essencialmente simbólico, penetrar 
esse universo exige alguma preparação metodológica dos 
pesquisadores de marketing, o que raramente ocorre, não só 
no Brasil, como também em outros países. 
 

Acrescente-se a isto o fato de que, para as empresas, os pobres eram 

invisíveis, não sendo considerados mercado de consumo para produtos e serviços 

(BARROS; ROCHA, 2009), até que Prahalad (2005) chamou a atenção para o 

potencial das classes menos favorecidas, ao afirmar que a riqueza estava na base 

da pirâmide. 

Segundo Rocha e Silva (2009), as sociedades começaram a perceber que o 

mundo vem sofrendo processo de redução da pobreza e de inserção econômica de 

classes menos favorecidas. É esperada a redução da pobreza mundial, quando 

cerca de 800 milhões de pessoas ascenderão à sociedade de consumo somente 

nos países chamados emergentes e que compõem o bloco econômico denominado 

de BRIC, formado por Brasil, Rússia, Índia e China. 

Apesar dessa maior necessidade, por parte das classes economicamente 

menos favorecidas, de assistência frente aos infortúnios, observa-se que as pessoas 

de baixa renda têm pouco ou quase nenhum acesso aos produtos e serviços do 

mercado segurador, importante mecanismo de proteção à vida e ao patrimônio 

(NERY, 2009). 

 Se a literatura que trata do comportamento do consumidor de baixa renda no 

que se refere a seguros no Brasil já é escassa, quanto aos microsseguros ela é 

muito mais resumida ainda, principalmente pelo fato de que o microsseguro no País 

foi regulamentado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) somente 

em 27 de junho de 2012. 
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O Grupo de Trabalho de Microsseguros instituído pela Portaria SUSEP 2.960 

de 12/06/2008, com a finalidade de apresentar estudos e assessorar a Comissão 

Consultiva de Microsseguro (CCM), criada pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados (CNSP), definiu microsseguro como sendo a proteção financeira fornecida 

por provedores autorizados para a população de baixa renda contra riscos 

específicos em troca de pagamentos de prêmios proporcionais às probabilidades e 

aos custos dos riscos envolvidos, em conformidade com a legislação e os princípios 

de seguro globalmente aceitos (SIMÕES et. al., 2010). 

Em razão da inexistência da regulamentação do microsseguro, antes de junho 

de  2012 os planos de microsseguros vinham sendo implantados paulatinamente no 

Brasil por algumas seguradoras, como mecanismo de proteção para a população de 

baixa renda, apresentando-se como a fronteira entre os serviços financeiros e a 

proteção social1. Espera-se que o microsseguro regulamentado e com produtos 

próprios, diferenciados dos tradicionais2, venha a influenciar diretamente no 

desenvolvimento social e econômico do País, gerando crescimento nas finanças e 

trazendo melhoria na qualidade da proteção à vida e ao patrimônio do brasileiro de 

baixa renda (SIMÕES, 2009). 

 

1.1. QUESTÃO-PROBLEMA 

Como os consumidores de baixa renda das comunidades do Complexo do 

Alemão e de Santa Marta veem o microsseguro à luz dos seus problemas 

financeiros e qual a lógica para a sua contratação ? 

 

1.2. OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.2.1. Objetivo Principal 

Descrever como os consumidores de baixa renda veem o microsseguro à luz 

dos seus problemas financeiros e como se dá a decisão de sua contratação ou não. 

                                                 
1
 A expressão “proteção social” se refere a benefícios que a sociedade provê aos cidadãos, incluindo: 

benefícios referentes a desemprego e invalidez, proteção universal da saúde, benefícios à 
maternidade, pensões para os idosos e proteção para as crianças e os deficientes. (CHURCHILL, 
2009). 
 
2
 Nos seguros tradicionais não há a segmentação de classe econômica, podendo ser contratado por 

pessoas de qualquer classe inclusive as de baixa renda. 
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Este estudo foi motivado pelo interesse em descrever como os consumidores 

de baixa renda veem o microsseguro à luz dos seus problemas financeiros, a partir 

da visão de que o seguro é um mecanismo de reposição de perdas materiais ou 

financeiras, de reparação de responsabilidades e de recomposição ou manutenção 

de renda quando ocorrem sinistros3. 

A denominação “problemas financeiros” utilizada neste estudo refere-se aos 

eventos ocorridos no dia a dia do consumidor de baixa renda de forma inesperada, e 

que perturbam direta ou indiretamente o seu equilíbrio financeiro; por exemplo, a 

morte de um membro da família gerando despesas com o funeral, ou uma doença 

grave e de tratamento dispendioso, ou alagamentos, incêndios, roubo de bens e 

outros riscos que acarretam perdas ou danos ao seu patrimônio. 

O entendimento da lógica cultural para a contratação de microsseguros é 

obtido através da descrição das crenças, significados, motivações, hábitos, fatores 

sociais e motivacionais dos consumidores de baixa renda. 

 

1.2.2. Objetivos Intermediários 

 Identificar como está sendo contratado o microsseguro pelas pessoas 

nas comunidades selecionadas. 

 Levantar as motivações, objeções e crenças das comunidades 

pesquisadas em relação à contratação de microsseguro. 

 Verificar fatores situacionais que podem alavancar ou dificultar a 

compra de microsseguros. 

 Verificar se a presença de fatores pessoais pode afetar a venda de 

microsseguros. 

 Levantar hábitos e valores do usuário e do não usuário de 

microsseguro. 

 Levantar as barreiras à contratação por parte do morador da 

comunidade. 

 

1.3. RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

                                                 
3
 Sinistro é o termo utilizado para definir em qualquer ramo ou plano de seguro, o acontecimento do 

evento previsto e coberto no contrato, gerando uma indenização ao segurado por danos materiais 
e/ou pessoais ao bem garantido pela Seguradora (SANTOS, 1944). 
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Segundo Nery (2010a), a taxa do PIB per capita vem crescendo desde o fim 

da recessão de 2003 e a desigualdade de renda no Brasil vem caindo desde 2001, 

levando a renda dos mais pobres a um crescimento de 6,79% entre 2001 e 2009 e a 

conseqüente redução da pobreza. Entretanto, apesar deste notável crescimento da 

renda dos mais pobres, o Brasil ainda figura entre os 10 maiores países em termos 

de desigualdade social. 

Esta redução na desigualdade de renda, vem criando uma nova classe média 

no País, representada pela classe C na pirâmide populacional dividida em classes 

econômicas (gráfico 1), que totalizava mais de 105 milhões de pessoas em 2011, 

correspondendo a cerca de 56% da população, com previsão de superar 118 

milhões de indivíduos  e que vem crescendo desde 1992 (gráfico 2). 

 

Gráfico 1 – A pirâmide populacional e classes econômicas 2003, 2011 e 2014 

 

Fonte:  NERY (2012, p. 5). 
 

Gráfico 2 – Evolução da participação de grupos de classes econômicas 

 
 
Fonte: NERY (2012, p. 5). 
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 Para a definição de microsseguro a variável fundamental é a renda do 

indivíduo e não o tipo de produto oferecido, isto é, o prefixo “micro” caracteriza o 

público-alvo como sendo as pessoas de baixa renda (NERY, 2009) e não o serviço 

financeiro (microsseguro) oferecido, uma vez que os riscos a serem segurados não 

são “micro” para as famílias atingidas pelos sinistros, tais como: a morte, a doença, a 

perda de bens, etc, muito pelo contrário, a sua ocorrência em diversas situações traz 

consigo consequências desastrosas, como nos casos das catástrofes climáticas ou 

nos incêndios nas comunidades, que atingem várias moradias e estabelecimentos 

comerciais. 

Assim, como citado por Sarti (1996), a expressão “população de baixa renda” 

se encontra associada a condições econômicas e, nesse estudo, por força da 

definição de microsseguro estar vinculada à população de baixa renda, será utilizada 

a tipificação de classes econômicas com a variável renda definindo os estratos para  

a análise do público-alvo de microsseguro.  

As classes econômicas tipificadas por Nery (2011) como potenciais 

consumidoras de microsseguros são as classes C, D e E, as quais até 2011 

totalizavam 169.060.969, como demonstrado no Quadro 1, com destaque para a 

classe C, considerada a nova classe média brasileira.  

 
Quadro 1 – Distribuição da população brasileira por classes econômicas A, B, C, D e E 

– Totais absolutos e Participações percentuais – 1993, 2003 e 2009-2011 
 

Classes 
Econômicas 

1993 2003 2009 2010 2011 

População % População % População % População % População % 

AB 8.825.702 6,0% 13.330.250 7,6% 19.967.424 10,6% 22.763.250 12,0% 22.526.223 11,8% 

C 45.646.118 31,0% 65.879.496 37,6% 94.944.066 50,5% 101.802.359 53,6% 105.468.908 55,1% 

D 41.255.368 28,0% 46.883.891 28,9% 44.451.513 23,6% 39.263.996 20,7% 38.907.544 20,3% 

E 51.613.412 35,0% 49.321.923 28,1% 28.831.379 15,3% 26.106.011 13,7% 24.684.517 12,9% 

Total Geral 147.340.600 100,0% 175.415.560 100,0% 188.194.382 100,0% 189.935.616 100,0% 191.587.192 100,0% 

Total das 
Classes 

CDE 
138.514.898 94,0% 162.085.310 94,6% 168.226.958 89,4% 167.172.366 88,0% 169.060.969 88,2% 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de NERY ( 2011, p. 36). 
 

 A escolha do consumo de microsseguros pelos consumidores de baixa renda, 

“dentro do leque de produtos e serviços consumidos pelos pobres”, foi motivada por 

ser este segmento uma alavanca para o crescimento econômico do País e, em 

especial, para o mercado de seguros. 
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A partir dos números apresentados por Nery (2011), que identificam a 

camada da população onde está o público-alvo para o consumo de microsseguros 

representando 88,2% da população do País em 2011 (somatório das classes 

econômicas C, D e E), será demonstrada a importância do estudo de microsseguros 

para a sociedade, para a academia e para o pesquisador.   

 

1.3.1. Social 

No âmbito social a relevância do estudo está vinculada ao fato de que o 

microsseguro é um importante mecanismo de inserção social e como tal representa 

mais uma alternativa para beneficiar o crescimento econômico e o desenvolvimento 

humano, desempenhando um papel fundamental para a população de baixa renda, 

entendida como sendo representada pelo conjunto das classes econômicas C, D e 

E.  

Em razão da grande massa da população representativa desse mercado, o 

microsseguro deve ser parte de uma estratégia-chave de governo para diminuir a 

pobreza ao tornar os sistemas financeiros mais inclusivos, por meio da promoção do 

acesso aos serviços de microfinanças como a poupança, o microcrédito e os 

microsseguros (SIMÕES, 2009). 

Ao criar mecanismos de inserção social através da poupança, do microcrédito 

e de outros do grupamento das microfinanças, que permitem aos mais pobres a 

aquisição de bens e serviços, o microsseguro tem um papel importante já que ajuda 

o consumidor de baixa renda a proteger seu patrimônio e a manter a sua 

subsistência e a de sua família, no caso da ocorrência de sinistros. 

No que se refere aos microsseguros de vida e de acidentes pessoais, a sua 

significância para a sociedade prende-se principalmente ao fato de que, na hipótese 

da ocorrência da morte ou da invalidez do segurado pertencente a uma família de 

baixa renda, o Estado e até mesmo os demais membros da família ficam total ou 

parcialmente desonerados da manutenção dos beneficiários que passam a contar 

com recursos financeiros próprios recebidos a título de indenização. 

Segundo Churchill (2009) há duas faces ou vertentes para o microsseguro, de 

suma importância para a sociedade, sendo uma social e a outra econômica. 

Na variedade social, o microsseguro tem por objetivo o fornecimento de 

proteção social às pessoas de baixa renda, destacadamente quando se detecta a 
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ausência de um sistema governamental apto a atender às necessidades da 

sociedade, por exemplo, na área da saúde e na reposição de bens móveis e imóveis 

perdidos frequentemente pela população mais pobre em conseqüência de eventos 

da natureza como alagamentos, desmoronamentos, quedas de raios, incêndios, 

vendavais, ciclones tropicais etc. 

Sobretudo a partir de 2003, o Brasil vem se preocupando com a inclusão 

social dos indivíduos sem renda e daqueles que se caracterizam como de baixa 

renda, tanto na esfera governamental quanto no âmbito da sociedade organizada 

como um todo.  Esta preocupação do nosso país é hoje também uma preocupação 

de outros países, que vêm criando mecanismos de desenvolvimento e 

implementação de políticas de inserção social.   

As classes menos favorecidas por falta de assistência do Estado em: 

saneamento básico, saúde, habitação, obras de infraestrutura, alimentação e outras 

funções básicas de responsabilidade deste, estão mais freqüentemente sujeitas a 

doenças e, por consequência, à morte prematura e, pela falta de acesso ao seguro 

como mecanismo de reposição patrimonial, quando ocorrem sinistros como os 

deslizamentos e alagamentos no Estado do Rio de Janeiro na região serrana e na 

comunidade de Niterói conhecida como Morro do Bumba, perdem os seus bens 

materiais sem a respectiva reposição e ficam à espera de uma assistência estatal 

que muitas vezes não chega ou é prestada de forma insuficiente.    

Assim, é relevante, sob o aspecto social, a elaboração deste estudo que 

levanta os fatores facilitadores e as barreiras à implantação do microsseguro como 

um mecanismo de inserção social para a população de baixa renda. 

 

1.3.2. Econômica  

Na variedade econômica, o microsseguro pode ser visto como um serviço 

financeiro essencial às pessoas de baixa renda e como um modelo de negócio que 

permite a criação de um segmento de mercado lucrativo e sustentável para as 

sociedades microsseguradoras e demais atores do mercado segurador, como, por 

exemplo: corretores de microsseguros, corretores de seguros, correspondentes de 

microsseguros e resseguradores. 

Segundo Churchill (2009) as duas variedades de microsseguros podem ser 

pensadas como o modelo de Janus, o antigo deus romano que é representado com 
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duas faces, olhando em sentidos opostos, como na Figura 1, onde de um lado está o 

aspecto econômico de criação de mercados para as seguradoras (e demais atores 

envolvidos) e de outro a proteção social para os consumidores de baixa renda, 

sendo estes representados pelos trabalhadores formais, pelos trabalhadores da 

economia informal e pelos microempreendedores individuais. 
 

 

 

 

Figura 1 – Janus: as duas faces do microsseguro - Fonte: CHURCHILL (2009). 

 

Entretanto, para que o microsseguro seja disseminado é necessário o 

desenvolvimento de novos estudos sobre o comportamento do consumidor de baixa 

renda nesse segmento para que se desenvolvam mecanismos de disseminação do 

conhecimento e da cultura de seguro. 

             Velasques ao comentar o estudo do IETS (2011, p. 95) desenvolvido na 

comunidade Santa Marta, tendo como grupos de comparação as comunidades do 

Chapéu Mangueira e Babilônia, todas localizadas na zona sul do Estado do Rio de 

Janeiro, declarou: “Não miramos no volume de vendas, mas no aprendizado. 

Achamos fundamental começar a disseminar a cultura do seguro. Nossa expectativa 

é de uma contaminação positiva a partir do trabalho nessa comunidade”. 

 

1.3.3. Acadêmica 

Sob o aspecto científico, o presente estudo contribui de forma significativa 

para a Academia, uma vez que as formas tradicionais de contratação de seguro vêm 

sendo mais privilegiadas como objeto de estudos em detrimento do microsseguro 

que é uma área relativamente nova e pouco estudada pelos pesquisadores 

brasileiros. 
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Acresça-se a isto o fato de que, sendo o microsseguro um fator de inserção 

social, através deste estudo, amplia-se o conhecimento sobre os impactos do 

microsseguro entre as pessoas de baixa renda e com isso pode-se possibilitar a 

difusão da cultura do microsseguro, estabelecendo uma base metodológica para 

novas pesquisas e estudos em outras comunidades carentes e necessitadas da 

adoção deste mecanismo de proteção. 

 

1.3.4. Para o seu Autor 

Este estudo é especialmente relevante para o seu autor, que é um estudioso 

e professor da matéria, tendo-lhe permitido: 

 ampliar seus conhecimentos sobre microsseguros e sobre o 

comportamento do consumidor de baixa renda com vistas à melhoria do 

seu desempenho no trabalho; 

 conhecer algumas barreiras para a disseminação do conhecimento e da 

cultura de microsseguros; e 

 demonstrar como a implantação do microsseguro se traduz num 

importante mecanismo de inserção social e proteção à vida e ao 

patrimônio das pessoas de baixa renda. 

 

1.4. DELIMITAÇÃO  

1.4.1. Geográfica 

As pesquisas foram realizadas nas seguintes comunidades: 

 Comunidade Santa Marta, localizada na encosta do Morro Dona Marta, 

entre os bairros de Botafogo e Laranjeiras e inserida na IV Região 

Administrativa do Município do Rio de Janeiro; e 

 Comunidade do Complexo do Alemão, composta por 13 favelas (Morro 

da Baiana, Morro do Alemão, Alvorada, Nova Brasília, Pedra do Sapo, 

Palmeiras, Fazendinha, Grota, Matinha, Morro dos Mineiros, Reservatório de 

Ramos, Casinhas, Morro do Adeus e Canitar), limitada pelos bairros da 

Penha, Olaria, Inhaúma, Bonsucesso, Higienópolis e Ramos e constituindo-se 

na XXIX Região Administrativa do Município do Rio de Janeiro - RJ.   
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1.4.2. Temporal 

A pesquisa e a conclusão deste estudo ocorreram ao longo dos anos de 2012 

e 2013. 

 

1.4.3. Teórica 

O desenvolvimento deste estudo considera os aspectos culturais do consumo 

da população de baixa renda, não abordando, portanto, aspectos financeiros ou 

técnicos, nem mesmo aspectos psicológicos. 

No capítulo seguinte são citados: o conceito da lógica cultural de consumo, a 

Teoria da Restrição ao consumo e a Teoria da Cultura do Consumo - TCC, estando 

as análises do comportamento do consumidor de baixa renda e a lógica cultural para 

a contratação de microsseguro, baseadas nos conceitos apresentados no citado 

capitulo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

O movimento de criação e ampliação da oferta de produtos de microsseguros 

vem sendo uma tendência mundial, tanto pelos aspectos humanitários envolvidos 

quanto pelas inúmeras conseqüências advindas da desigualdade social e da miséria 

da população pobre, refletidas nas esferas sociais, econômicas, políticas e 

ambientais. (SIMÕES, 2009). 

 Vale, também, ressaltar que o aquecimento global, que vem acarretando 

alterações climáticas significativas, muitas vezes de caráter catastrófico, tem seus 

efeitos muito mais devastadores nas populações mais pobres. 

 Não obstante serem os pobres os mais afetados pela necessidade de 

cobertura securitária, já que são os mais vulneráveis aos efeitos danosos dos riscos, 

tanto oriundos da natureza quanto da vida cotidiana, segundo pesquisas 

internacionais, nos 100 países mais pobres do mundo, pouco menos de 3% da 

população possui algum tipo de contrato de seguro, enquanto nos países 

desenvolvidos a maior parte da população está coberta por algum tipo de seguro. 

(SUSEP, 2012). 

 A SUSEP exercendo o seu papel de órgão regulador e fiscalizador do 

mercado de seguros no Brasil, iniciou, ao final do ano de 2003, discussões internas 

com a finalidade de implementar ações para incentivar a comercialização de seguros 

simplificados e de baixo custo, iniciando pelos seguros populares4 e posteriormente 

derivando para os microsseguros.  

Para permitir a abordagem do tema microsseguro, no Capítulo 3 deste 

estudo, descreve-se como estão atualmente estruturados os seguros de danos e os 

seguros de pessoas no Brasil e detalha-se os aspectos relevantes para esta 

pesquisa, da regulamentação da matéria pela SUSEP. 

 

2.1. LÓGICA CULTURAL DE CONSUMO DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 

Os consumidores de baixa renda definem seus códigos culturais onde é 

possível encontrar uma hierarquia de valores para as suas escolhas e preferências 

                                                 
4
 O termo “Seguro Popular” é aplicável a produtos massificados de pequena escala, porém, elaborado 

conforme as normas regulatórias vigentes, que atingem a todos os tipos de consumidores, mas não é 
um produto necessariamente voltado para as classes menos abastadas, apesar de também possuir 
um baixo custo; enquanto que o microsseguro está direcionado exclusivamente a atender as 
necessidades da população de baixa renda (LUBIATO, 2010). 
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quanto a “o que”, “quando” e “como” consumir (BARROS, 2007).  Ao definir uma 

lógica condicionante para o consumo, inclusive de microsseguro, a partir de uma 

hierarquia de valores, o consumidor de baixa renda cria um padrão de consumo. 

Sahlins (1979) entende que a qualidade distintiva do ser humano está na 

lógica cultural que corresponde ao fato do homem viver de acordo com um esquema 

significativo criado coletivamente por meio da cultura.  A lógica cultural caracteriza-

se pelo fato do homem viver sob uma lógica simbólica e não sob uma lógica prática 

da “sobrevivência material”, que se traduz numa verdadeira lógica de escassez de 

bens, de emprego, de oportunidades e até de “consciência de classe” (BARROS; 

ROCHA, 2009).  

De acordo com a lógica prática, a razão é o motor que permite aos indivíduos 

sobreviverem quando se deparam com um cenário de total escassez, sem que haja 

espaço para os simbolismos da lógica cultural. 

Como citado por Barros e Rocha (2009), há no consumidor pobre, um grande 

desejo de participar dos benefícios da sociedade de consumo, em especial das 

inovações no campo dos eletroeletrônicos, de forma que esta lógica o motiva a 

aceitar parcelamentos nas compras oferecidos pelas lojas permitindo que façam a 

compra de vários bens simultaneamente saciando sua ânsia de consumir, além de 

conceder-lhe uma “identidade” de consumidor. 

Esta hierarquia de valores que definirá a lógica de consumo é afetada por 

diversos fatores como, por exemplo, a opção religiosa do consumidor. 

No estudo de Barros e Rocha (2009) encontra-se que a mulher evangélica 

tem maior autonomia na administração do orçamento familiar e que estas se 

distinguem das católicas quanto à lógica cultural de consumo por serem mais 

racionais nas compras, não agindo por impulso nem desperdiçando seus recursos 

na compra de bens ou gastos que não sejam o estritamente necessário, criando 

uma hierarquia de valores diferenciada onde a “salvação” é a característica 

predominante em suas escolhas. 

  Na conclusão do citado estudo, Barros e Rocha (2009) citam alguns traços 

culturais de consumo da população de baixa renda como: o valor do trabalho e da 

limpeza, valorizando a expressão ser pobre, trabalhador e limpo; a diferenciação de 

comportamento entre os evangélicos e os indivíduos de outras religiões; o cultivo do 

consumo de pertencimento, representado pela aparente inserção do indivíduo no 

seleto grupo de consumidores em razão da aquisição de bens modernos e 
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inovadores; e a preferência pela compra de produtos de marcas valorizadas que 

geram distinções sociais entre os membros da população de baixa renda. 

 

2.2. TEORIA DAS RESTRIÇÕES DE CONSUMO 

Segundo Botti et al (2008) quase todas as decisões que uma pessoa toma 

sofre os efeitos de algum tipo de restrição que interage com características 

situacionais e individuais influenciando o comportamento do indivíduo, da empresa 

ou da sociedade. 

Em seu estudo, Botti et al (2008) apresentam um modelo planejado para 

explicar como as pessoas reagem a restrições, onde são apresentados quatro 

conjunto de fatores, sendo o primeiro a natureza da restrição; o segundo os fatores 

que impactam a resposta a uma restrição; o terceiro como sendo as reações 

cognitivas, emocionais e psicológicas geradas em resposta a uma restrição; e o 

quarto como sendo o comportamento adotado frente à restrição imposta. 

No modelo citado, a natureza da restrição é composta pela fonte, objeto, 

características e apresentação da restrição; os fatores que impactam a resposta 

referem-se às características da situação e indivíduos envolvidos (normas sociais, 

público/privadas) e os objetivos que são afetados por uma restrição (por exemplo: o 

comprometimento, o conflito, o tempo etc.); as reações cognitivas que podem ser de 

caráter emocional, fisiológicas, gravidade percebida, etc.; e, finalmente o 

comportamento resultante do indivíduo frente à restrição que poderá ser o da 

obediência, da adaptação, da rejeição ou de mudança, dentre outros. 

Botti et al (2008) relacionam vários exemplos de restrições como as normas 

sociais, a institucionalização (hospital, prisão), a proibição (bebida, idade para votar), 

as opções de pagamento, a dieta, os recursos (orçamento, tempo), as médicas, as 

regras familiares e assim por diante, que tanto podem ter a origem de sua imposição 

interna quanto externa (fisiológicas, legais, sociais ou econômicas). 

As restrições fisiológicas decorrem de incapacidade física ou mental do 

indivíduo, como as doenças, as sequelas decorrentes de acidentes ou o próprio 

envelhecimento natural do ser humano. 

As restrições legais tanto abrangem as proibições como o uso de droga e o 

fumo em local proibido, quanto estabelecem limitações nas atividades 

administrativas e por isso são grandes limitadoras de consumo, porque nelas se 
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incluem as limitações administrativas como a recusa de concessão de financiamento 

ou parcelamento para a compra de bens. 

As restrições sociais estão associadas a tabus e normas sociais que definem 

pensamentos e comportamentos aceitáveis dentro de determinada sociedade. 

Finalmente as restrições econômicas podem ser relacionadas à insuficiência 

de recursos para a aquisição de bens e, neste caso, a limitação poderia ser derivada 

de fator socioeconômico, ou pelo consumidor ou à escassez natural. 

Existem ainda as autorrestrições que são de origem interna e que podem ser 

benéficas para a própria pessoa e geralmente ocorrem quando há o desejo do 

indivíduo de ter uma melhora em um comportamento ou em sua aparência (como no 

caso das dietas) ou para permitir uma compra quando o consumidor poupa, 

limitando seus gastos para acumular os recursos necessários. 

As autorrestrições visando o benefício de terceiros podem ser observadas 

quando alguém poupa para ajudar a terceiros, contrata seguro de vida para que a 

família mantenha seu padrão de vida quando de sua morte, quando se faz economia 

dos recursos naturais como a água, o gás e a energia elétrica, revelando com isto 

um comportamento altruísta do indivíduo. 

Outros fatores que podem causar restrições nas escolhas individuais são a 

falta de conhecimento ou a ausência de informação acerca de determinado produto 

ou serviço, uma vez que quando o indivíduo não dispõe de todo o conhecimento 

necessário sobre determinado produto ou serviço, pode haver um alto grau de 

incerteza e isto pode gerar uma restrição à sua aquisição. 

Segundo Botti et al (2008), os consumidores em geral reagem negativamente 

às restrições que lhes são impostas e procuram meios para superá-las.  Se por 

exemplo os recursos disponíveis são insuficientes para uma compra, o consumidor 

pode recorrer a meios alternativos para a aquisição, superando a restrição imposta, 

como o uso do parcelamento, do cartão de crédito ou do cheque pré-datado. 

Ainda segundo Botti et al (2008), as restrições podem levar a reações 

psicológicas, fisiológicas e comportamentais. 

As reações psicológicas podem ser cognitivas - quando incluem a 

consciência, a atribuição de uma razão para a restrição, uma avaliação da gravidade 

da restrição, a avaliação subjetiva de escolhas feitas etc. – ou emocionais quando 

incluem emoções básicas como a raiva, o ressentimento, a depressão etc. 
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As reações fisiológicas ocorrem quando há a falta de recursos diversas vezes 

até para as necessidades básicas, podendo gerar doenças, fome e miséria. 

Finalmente as reações comportamentais são como respostas diretas de 

adaptação, compreensão ou de rejeição às restrições que são impostas. 

Desta maneira, podemos considerar que a teoria das restrições também se 

aplica em diversos momentos ao consumidor de baixa renda, principalmente, no que 

se refere aos recursos disponíveis para a aquisição de bens e serviços. 

Corroborando com Botti et al (2008) e a guisa de exemplo, citamos alguns 

aspectos do estudo sobre os consumidores da base da pirâmide e as restrições de 

lazer elaborado por Rocha e Rocha (2012), incluindo a apresentação de três níveis 

de restrição de lazer, como segue: 

[...] intrapessoal, interpessoal e estrutural. O nível intrapessoal 
diz respeito às condições psicológicas e às características 
pessoais que interagem com as preferências de lazer: são 
avaliações subjetivas do quão adequada é a atividade para o 
indivíduo. O nível interpessoal dá conta das restrições 
decorrentes das relações entre as pessoas para a realização 
de uma atividade, ou a dependência de outras pessoas para 
que a atividade possa ocorrer (por exemplo, a necessidade de 
um par para iniciar aulas de dança de salão). O nível estrutural 
de restrição de lazer corresponde ao conjunto de fatores 
estruturais que impede o indivíduo de participar de uma 
atividade de sua preferência, tais como recursos financeiros, 
estrutura física disponível, estágio do ciclo de vida, dentre 
outros (ROCHA; ROCHA, 2012, p. 3).  

 

Na continuidade de seu estudo, Rocha e Rocha (2012) apresentam os 

seguintes exemplos de proposições relativas a restrições para o lazer do consumidor 

de baixa renda: 

 Consumidores da base da pirâmide tendem a apresentar algumas 

dificuldades de compreensão de alternativas de lazer decorrentes de seu baixo nível 

de instrução. 

 Consumidores da base da pirâmide podem apresentar como restrição ao 

lazer a baixa disponibilidade de tempo, em função de longos deslocamentos para o 

trabalho. 

 A dupla jornada de trabalho do segmento feminino da base da pirâmide 

impacta negativamente sua disponibilidade de tempo para o lazer pessoal. 

 Consumidores de terceira idade na base da pirâmide podem restringir suas 

atividades de lazer mais do que os de outras classes sociais em função de 

preocupações relativas a sua segurança. 
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 A pouca familiaridade do consumidor da base da pirâmide quanto às ofertas 

de produtos de lazer e a forma de usufruí-las pode se constituir em importante 

restrição ao lazer deste segmento. 

 A orientação religiosa pode atuar como mecanismo de restrição a certas 

atividades de lazer entre consumidores da base da pirâmide. 

 Certas restrições ao lazer podem não ser percebidas pelos consumidores da 

base da pirâmide e, portanto, não afetá-los, por desconhecimento de algumas 

atividades de lazer disponíveis. 

 O olhar de terceiros e o julgamento associado a ele podem atuar como fator 

restritivo ao lazer de consumidores da base da pirâmide. 

 Um modelo de restrições de lazer elaborado para consumidores da base da 

pirâmide pode trazer à tona questões, particulares para este grupo de pessoas, que 

diferencie seu consumo de lazer de outros grupos de consumidores.  

 Os consumidores da base da pirâmide utilizam o crédito formal ou informal 

como estratégia para reverter as restrições ao lazer enfrentadas. 

 Os consumidores da base da pirâmide utilizam os momentos de compras 

como experiências de lazer e não como atividade exclusivamente utilitária. 

 A socialização proporcionada pelos cultos religiosos é percebida como 

atividade de lazer entre consumidores da base da pirâmide. 

 Os consumidores da base da pirâmide adquirem bens de consumo voltados 

para o lazer “dentro de casa” como forma de superar restrições financeiras ao lazer.  

 O lazer “dentro de casa” por consumidores da base da pirâmide pode ser 

tanto de natureza pessoal como social. 

 Formas de lazer dos consumidores da base da pirâmide em suas próprias 

comunidades são utilizadas como estratégia para resguardá-los de restrições 

associadas a ambientes pouco familiares. 

 Os consumidores da base da pirâmide utilizam sua rede familiar e de amigos 

como estratégia para superar restrições ao lazer provenientes da falta de 

conhecimento na utilização de produtos tecnológicos.  

  Os consumidores da base da pirâmide podem adquirir modelos menos 

complexos, do ponto de vista tecnológico, como estratégia para superar suas 

restrições ao lazer provenientes da falta de conhecimento na utilização de produtos 

tecnológicos.  
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 O uso de estratégias por consumidores da base da pirâmide para se sobrepor 

a restrições ao lazer provenientes da falta de conhecimento na utilização de 

produtos tecnológicos pode diminuir essas restrições, mas não garantir sua total 

eliminação. 

 Os consumidores da base da pirâmide têm maior interesse que outros grupos 

em utilizarem-se de estratégias para manter “o nome limpo”, de forma a que isto não 

venha a comprometer o consumo relacionado ao lazer.  

 Os consumidores da base da pirâmide utilizam sua rede familiar e de amigos 

como estratégia para ter acesso a produtos ou serviços de lazer. 

 Restrições ao lazer afetam mais intensamente consumidores da base da 

pirâmide, de modo a comprometer seu consumo e diminuir seus esforços em adotar 

estratégias para lidar com tais restrições. 

No decorrer deste estudo, quando foram levantadas as características do 

consumidor de baixa renda, em diversos momentos apareceram algumas das 

restrições citadas neste capítulo, como, por exemplo, a religião, as opções de 

pagamentos, a renda e os recursos disponíveis. 

 

2.3. TEORIA DA CULTURA DO CONSUMO – TCC5  

A teoria da cultura do consumo não é unificada uma vez que se refere a uma 

família de perspectivas teóricas que se dirige ao relacionamento dinâmico entre 

ações do consumidor, mercado e significados culturais. Na TCC existe uma 

orientação comum que é o estudo da complexidade cultural (ARNOULD; 

THOMPSON, 2005). 

Segundo Pinto e Lara (2011)  

Mais do que ver a cultura como um sistema homogêneo de 
significados compartilhados coletivamente, a teoria da cultura 
do consumo explora a distribuição heterogênea dos 
significados e a multiplicidade de grupos e manifestações 
culturais que existem nas diversas formações sócio-históricas 
atuais, ou seja, a linha de pesquisa também conceitualiza um 
sistema interconectado de imagens, textos e objetos 
produzidos comercialmente que grupos utilizam por meio da 
construção de práticas, identidades e significados sobrepostos 
para a criação de sentidos em seus ambientes e para orientar 
as experiências e vidas de seus membros (PINTO; LARA. 
2011, p. 9). 

 

                                                 
5
 Conhecida em inglês como: Consumer Culture Theory (CCT). 
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A cultura do consumo denota um arranjo social no qual as relações entre a 

cultura vivida e os recursos sociais, e entre as formas significativas de viver e os 

recursos materiais e simbólicos que eles defendem, são mediadas pelos mercados. 

Através da TCC estuda-se a articulação das questões relativas à forma de 

organização da sociedade sobre como se quer e se deve viver o cotidiano: “a 

estrutura material e simbólica dos lugares onde vivemos e nosso modo de viver 

nesses lugares; o que comemos; as roupas que usamos; os tipos de escassez e de 

desigualdades que sofremos e assim por diante” (PINTO; LARA, 2011, p. 9) 

Segundo Arnould e Thompson (2005) a cultura é o tecido da experiência, do 

significado e ação.  É como um jogo onde os jogadores jogam e improvisam dentro 

das restrições das regras. 

A TCC - e a ideologia do mercado que ela engloba – molduram ou restringem 

os horizontes dos consumidores com relação a ações, sentimentos e pensamentos, 

fazendo/criando padrões de comportamento e interpretações que fazem sentido e 

são mais usados do que outros. 

A teoria da cultura do consumo desenvolveu significativamente essa 

perspectiva de fragmentação, pluralidade e fluidez através de estudos empíricos que 

analisam como as manifestações particulares da cultura do consumo são 

constituídas, sustentadas, transformadas e moldadas por forças históricas amplas e 

embasadas em circunstâncias socioeconômicas específicas e em mercados 

específicos.   Desta maneira,           

[...] pode-se constatar que cultura e consumo encontraram uma 
forte ligação, pois o consumo é moldado em todos os seus 
sentidos por considerações culturais. Os consumidores usam o 
significado dos bens de consumo para expressar categorias e 
princípios culturais, cultivar ideias, criar e manter estilos de 
vida, (re)construir noções de si e sobreviver a mudanças 
sociais pode-se constatar que cultura e consumo encontraram 
uma forte ligação, pois o consumo é moldado em todos os seus 
sentidos por considerações culturais. Os consumidores usam o 
significado dos bens de consumo para expressar categorias e 
princípios culturais, cultivar ideias, criar e manter estilos de 
vida, (re)construir noções de si e sobreviver a mudanças 
sociais (PINTO; LARA, 2011, p. 9). 

 
É, portanto, um mito afirmar que esta corrente estuda contextos particulares 

como um fim em si mesmo, e, portanto, contribui muito pouco para o 

desenvolvimento da teoria. 

Na verdade, a TCC não estuda o contexto do consumo, ela tem por objetivo 

gerar novos construtos e insights teóricos e estender as formulações teóricas 
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existentes.  Por exemplo, a TCC não estuda os paraquedistas, mas, sim constrói um 

modelo dinâmico de motivação de consumidores e um levantamento cultural de 

tomada de risco por consumidores, sendo este o interesse intelectual e não os 

paraquedistas em si (ARNOULD; THOMPSON, 2005). 

A TCC tem como questão metodológica a abordagem qualitativa, sendo, 

portanto, centrada na dimensão experiencial e sociocultural do consumo que não é 

acessível plenamente através de experimentos, questionários e modelagem, 

incluindo aí simbolismos, rituais, crenças identidades sociais, comunitárias e 

individuais. 

 Enfim, conforme nos ensinam Pinto e Lara (2011): 

[...] a teoria da cultura do consumo é organizada com base em 
uma série de questões teóricas atinentes ao relacionamento 
entre a identidade individual e coletiva dos consumidores: a 
cultura criada e corporificada no mundo vivido dos 
consumidores; processos e estruturas das experiências 
vivenciadas; e a natureza e o dinamismo das categorias 
sociológicas por meio das quais essa dinâmica da cultura do 
consumo é influenciada (PINTO; LARA, 2011, p. 9). 
 

No âmbito da análise do comportamento do consumidor de serviços à luz da 

TCC, pode-se afirmar que: 

[...] é difícil conceber os serviços sem ter a noção de que ele se 
presta por meio de relacionamentos entre pessoas. Daí vem a 
constatação de que muitos dos significados existentes na 
prestação do serviço é fruto de uma construção social moldado 
por experiências e sensações diversas. Além disso, sofre 
interferências de grupos diversos e manifestações culturais 
distintas. Atrelada a esta questão seria a forma como se dá a 
interação entre os consumidores e os sistemas de serviços 
automatizados das empresas, bem como serviços de apoio ao 
cliente (PINTO; FREITAS, 2012, p. 8 e 9).  

  

 Assim, como este estudo trata do comportamento do consumidor de baixa 
renda no que se refere ao segmento de serviços e mais especificamente a 
microsseguros, para entender a lógica de seu consumo e todos os fenômenos a ela 
relacionados, será considerada a TCC, uma vez que o consumo de serviços:  
 

[...] é permeado por diversos relacionamentos entre 
consumidores, entre consumidores e prestadores de serviços, 
além de relacionamentos entre consumidores e marcas, 
conceitos, símbolos diretamente envolvidos em um contexto 
social, no qual a experiência deve ser tratada como um 
empreendimento de construção conjunta (PINTO; FREITAS, 
2012, p. 12). 
 
 

2.4. CARACTERÍSTICAS DO CONSUMIDOR DA POPULAÇÃO DE BAIXA 

RENDA 
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O mundo vem experimentando um rápido crescimento econômico, 

acompanhado de um aumento de renda nas classes menos favorecidas, com 

destaque para os países “emergentes” como a Índia e a China que tem mais de 2 

bilhões de habitantes e com centenas de domicílios com renda mensal entre US$ 

200.00 e US$ 500.00 (PARENTE et al., 2005). 

Segundo dados do Banco Mundial, da população do planeta que era da 

ordem de 6,3 bilhões em 2003, cerca de 3 bilhões viviam com menos de US$ 2.00 

por dia, entretanto, embora este seja um dado alarmante, do ponto de vista do 

potencial de consumo, em razão do constante crescimento da renda dos mais 

pobres, aumenta a possibilidade gradual da inclusão econômica e social deste 

contingente populacional (SILVA; PARENTE, 2007). 

Este rápido e robusto crescimento econômico vem despertando um interesse 

crescente pelo segmento de baixa renda, face ao seu potencial de consumo, tanto 

no que se refere a produtos tangíveis quanto a serviços, inclusive no Brasil.  

Em seu estudo sobre os consumidores pobres, Mattoso (2005) apresenta três 

aspectos que distinguem o comportamento do consumidor pobre dos demais.  

Em primeiro lugar a autora cita as diferenças culturais dos países latinos, que 

“ao se refletirem nos valores pessoais, devem diferenciar a forma pela qual se dá o 

consumo dos mais pobres nestas sociedades” (MATTOSO, 2005, p. 12), ressaltando 

que os valores religiosos podem ter um papel significativo nas escolhas dos mais 

pobres. 

Em segundo lugar, Mattoso (2005), aponta a diferença entre a população 

norte-americana e as populações dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, 

onde nestas últimas, a população pobre representa a parcela dominante e isto 

poderá afetar a natureza das ofertas de produtos e serviços. 

Em terceiro lugar, a autora levanta a questão da profunda desigualdade social 

existente no Brasil, como um dos fatores que poderá impactar o comportamento do 

consumidor de baixa renda, complementando que: 

[...] o acesso a serviços financeiros apenas recentemente tem 
sido aberto às camadas mais pobres, através da oferta de 
cartões de crédito populares e de produtos de seguros voltados 
para o atendimento desta camada específica da população, 
como, por exemplo, o seguro-funeral e os planos de saúde 
populares (MATTOSO, 2005, p. 13). 
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O estudo de Mattoso (2005) sugere também que, dada a importância de se 

conhecer as características do consumidor de baixa renda, para ampliar a sua 

participação no consumo, seria interessante o “desenvolvimento de um composto de 

marketing adequado à sua renda, motivações e aspirações” e a descoberta da 

“lógica por detrás das decisões de compra das classes populares, suas 

representações sociais e seus valores”. (MATTOSO, 2005, p. 13). 

No que se refere aos microsseguros, “é fundamental que o mercado 

segurador ofereça produtos que sejam de fato adequados à realidade 

socioeconômica e ciclo de vida dos beneficiários dos estratos sociais que se 

pretende atender” (IETS, 2011, p.84). 

O Brasil é considerado como um dos países “emergentes”, onde cerca de 

60% da população possui renda mensal abaixo de R$ 1.200,00. (NERY, 2010) e, 

portanto, teríamos aqui um enorme contingente de prováveis consumidores que 

estariam enquadrados dentro da classe de população de baixa renda, gerando 

enormes oportunidades para as empresas. 

Ressalte-se, entretanto, que desde a implantação do Plano Real no Brasil em 

1994 e a estabilização da moeda brasileira, as classes econômicas C, D e E, que 

compõem a população de baixa renda estão experimentando um aumento do seu 

poder aquisitivo (CHAUVEL; MATTOS, 2008).e, por conseguinte, do consumo, além 

da redução da pobreza6, fortalecendo cada vez mais a classe C. 

Até o advento do Plano Real, onde a troca de moedas, o congelamento de 

preços e salários, a inflação galopante e vários programas de estabilização 

econômica, se sucediam uns após outros, a população de baixa renda vivia à 

margem do sistema financeiro e utilizava o seu salário como moeda de troca por 

alimentos básicos e outros produtos não-perecíveis. (ROCHA, 2009). 

Com o passar dos anos em razão da mudança de cenário econômico no 

Brasil, basicamente pela estabilização da moeda, controle da inflação e outras 

políticas de governo voltadas para o desenvolvimento da atividade econômica, 

surgiu uma nova classe média e aquela população de baixa renda que era 

marginalizada do consumo, passou a representar uma grande oportunidade de 

ampliação de mercado para as empresas. 

                                                 
6
 Considerada a população da classe econômica “E”, segundo a segmentação estabelecida em 

estudo da FGV (NERY, 2009). 
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Com efeito, a nova classe média brasileira (classe C), que correspondia em 

2011 a 55,5% da população é a classe dominante do ponto de vista econômico.  Em 

2009 esta classe concentrava cerca de 46,23% do poder de compra dos brasileiros, 

superando as classes A e B que correspondiam a 44,12% e as classes D e E que 

totalizavam 9,65%. (NERY, 2010a). 

Outro aspecto importante e representativo do surgimento da nova classe 

média brasileira é o crescimento sustentável e robusto do nível de empregos formais 

que duplicou de 2004 a 2010 (NERY, 2010a), teve um acréscimo de mais 798 mil 

postos de trabalho de janeiro a abril de 2011 e permanece com previsão de 

ascensão (Nery, 2011). 

Ainda em seu estudo, NERY (2010a) constatou que o aumento na 

escolaridade no período de 2003 a 2009 foi responsável por 65,63% do crescimento 

de 7,95% ao ano da renda per capita média dos 20% mais pobres do país, ou seja, 

os consumidores de baixa renda estão indo mais à escola e, portanto, conseguindo 

proporcionalmente mais empregos formais. 

Foi verificada também que a capacidade de geração de renda do brasileiro 

subiu 31,2% e o potencial de consumo aumentou 22,59% no período de 2003 a 

2009. 

Silva e Parente (2007) citam um estudo, através do qual foi verificado que há 

impacto da renda nos gastos familiares, sendo constatado que, à medida em que a 

renda cresce, reduzem-se os gastos com a alimentação, mantém-se os dispêndios 

com vestuário e com a habitação, mas começa a haver um crescimento paulatino 

nos gastos com a educação, com o lazer e com a contratação de serviços.  

No Brasil, utiliza-se o PIB (Produto Interno Bruto) per capita como principal 

indicador econômico e a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) como 

a principal forma de pesquisa social. No período de 2003 a 2008 o PIB per capita 

anual cresceu 3,78%.  

A PNAD permite avaliar diversos indicadores das classes econômicas e 

compará-las inclusive no que tange às características do consumidor. 

Por exemplo, a evolução da renda média da população brasileira, no período 

de 2001 a 2009, cresceu de R$ 506,53 para R$ 630,25 (tomando-se por base o 

valor da moeda Real de 2009), conforme demonstrado no gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Evolução da renda média – R$ 2009 - Fonte: Adaptado de NERY (2010 a, p.42). 

 

Segundo Nery (2010a) quanto maior o nível de renda, maior o nível de 

ocupação (com ou sem emprego formal) e no ano de 2009 o nível de pessoas 

ocupadas na classe C (61,29%) aproximou-se do nível das classes AB (67,33%) 

gerando, com isto, mais renda em poder da nova classe média brasileira (gráfico 4) 

 

Gráfico 4 – Ocupados – 2009: 10 anos ou mais - Fonte: NERY (2010 a, p. 59). 

O nível da evolução tecnológica do país também vem crescendo, 

representados pelo acesso a telefones celulares e computador com internet em 

2009 pela população brasileira (gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Ativos digitais (celulares e computadores com internet) em 2009 - Fonte: 

Adaptado pelo autor de A Nova Classe Média: O Lado Brilhante dos Pobres – (NERY, 2010 a, p. 62). 

 

Para o estudo do microsseguro, o incremento do nível de ativos digitais entre 

a população de baixa renda, ganha significativa importância considerando-se que o 

telefone celular e a internet estarão sendo utilizados pelas seguradoras como meios 

remotos para a comercialização de seus produtos.  

Para facilitar o estudo das características do consumidor de baixa renda, 

serão apresentadas, primeiramente, as características gerais e em seguida as 

características com relação a produtos financeiros. 

 

2.4.1. Características Gerais do Consumidor da População de Baixa Renda 

Prahalad (2010) classificou os pobres como sendo a base de uma pirâmide 

econômica composta no mundo por 4,5 bilhões de pobres, não atendidos ou mal 

atendidos pelas organizações ao redor do planeta e representada por uma extrema 

variedade social, que se reflete nos níveis de alfabetização, níveis de renda, 

diferenças culturais e religiosas, dentre outras. 

Até o início da década de 1990, antes da abertura do mercado e da 

estabilidade econômica da moeda brasileira, poucas empresas tinham interesse  em 

criar produtos e serviços para a população composta pelas classes C, D e E, até que 

os sinais de saturação dos mercados  representados pelas classes A e B, chegaram 

a níveis que obrigaram as empresas a buscar resultados rentáveis e crescentes nas 

classes menos favorecidas (CHAUVEL; MATTOS, 2008). 



39 

 

Mattoso e Rocha (2009) afirmaram ser possível a obtenção de lucratividade 

no segmento de baixa renda, citando que existem diversas experiências 

empresariais, onde os valores e as visões do consumidor foram levados em 

consideração. 

Assim, para atender ao segmento composto pelos consumidores que 

compõem a população de baixa renda, é fundamental que as empresas conheçam 

as suas necessidades e realidades. 

Rocha (2009) ressalta que a base da pirâmide, representada pela população 

mais pobre, passou a consumir mais após a queda significativa da inflação, 

alterando o panorama de consumo do País, passando as empresas a dar grande 

importância a esta classe até então esquecida, que passou a ser consumidora de 

seus produtos e serviços.  Acrescentou, ainda, que pelo fato desta classe estar até 

então invisível: 

[...] as empresas não conheciam seus hábitos de consumo, 
seus valores, os significados que atribuíam aos produtos e 
serviços que, agora, estavam ao seu alcance. O novo contexto 
se instala e, no rastro da necessidade de pesquisar camadas 
populares, começa um esforço intelectual para conhecê-los e 
se abre espaço para estudos acadêmicos mais refinados.” 
(ROCHA, 2009, p.16). 

 

Prahalad (2005) que já havia identificado a potencialidade do mercado 

composto pela população de baixa renda, também havia feito um alerta para que as 

empresas conhecessem as características do consumidor pobre, para criar e ofertar 

produtos inovadores: 

A base da pirâmide como mercado oferece uma nova 
oportunidade de crescimento para o setor privado e um fórum 
para inovações. Soluções velhas e desgastadas não podem 
criar mercados na base da pirâmide (PRAHALAD, 2005, p. 19). 

 

No caso do Brasil, Neri (2010a) quantificou este mercado, ao divulgar o 

resultado de sua pesquisa onde concluiu que, em 2009, cerca de 105 milhões de 

brasileiros estavam na faixa de renda entre R$ 1,2 mil e R$ 5,7 mil e surgiam como 

uma nova classe consumidora, basicamente representada pela classe C, sendo esta 

o alvo atual de diversos segmentos de mercado do setor de serviços financeiros, 

como: os bancos, as instituições financeiras e as seguradoras, que estão, seguindo 

a orientação de Prahalad (2005), trabalhando na criação de produtos e serviços 

inovadores. 
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Nos países emergentes, em geral, os consumidores de baixa renda têm 

hábitos e padrões de consumo com diferenças significativas na forma de consumir, 

dos adotados pelas classes privilegiadas, de forma que a abordagem a este novo 

mercado, formado pela classe de baixa renda, deve ser diferenciada dos modelos de 

negócios adotados até então pelas empresas (CHAUVEL; MATTOS,  2008). 

Ainda segundo Chauvel e Mattos (2008), “embora haja um consenso em torno 

da ideia de que valores, motivações e processo de decisão de compra diferem de 

uma classe para outra”, muito pouco se sabe a respeito.   

Não obstante, para atender aos consumidores emergentes da classe de baixa 

renda, as empresas precisam se direcionar para este público, com estratégias 

específicas bem definidas, considerando que as famílias com mais poder aquisitivo 

consumirão uma cesta de produtos e serviços não apenas mais substancial, mas 

também mais diversificada. (SILVA; PARENTE, 2007). 

Em seu estudo sobre o consumo dos pobres, Rocha e Silva (2009) fazem 

alusão a um relatório especial publicado pelo Banco Mundial em 2008, através do 

qual foram divulgadas algumas realizações de empresas nas áreas de 

telecomunicações, tecnologia da informação e microfinanças. O Banco Mundial 

sugeriu um projeto empresarial de atendimento à base da pirâmide alicerçado em 

uma filosofia de criação de riqueza caminhando junto com o consumo, onde se 

desenvolveriam produtos e serviços que atendessem às necessidades do 

consumidor.  

O custo seria o menor possível e compatível com seu orçamento, com 

condições de crédito justas, atendimento digno, considerando os benefícios sociais e 

eventuais riscos ambientais. Rocha e Silva (2009, p. 21-22), ao comentarem sobre 

este Relatório, acrescentaram que, além disto, as Empresas devem “dispor de 

empregados satisfeitos que atendam bem a seus clientes, porque eles mesmos se 

sentem felizes com a empresa, com seus salários e com as condições de trabalho 

que lhe são oferecidas”. 

Rocha e Barros (2004)  ressaltam que: 

O conhecimento efetivo do consumo, como um complexo 
sistema cultural da sociedade, passa por entender as 
diferenças simbólicas que se inscrevem a partir da equalização 
dos pré-requisitos econômicos supostos na compra de 
qualquer bem. (ROCHA; BARROS, 2004, p.1). 
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Vários estudos brasileiros que tratam do comportamento do consumidor 

procuram compreender as características apresentadas pelos consumidores de 

baixa renda e as diferenças simbólicas em torno das quais eles organizam as suas 

atividades de consumo (CHAUVEL; MATTOS, 2008). 

No que se refere especificamente ao campo dos microsseguros Bulcão (IETS, 

2011), ressalta que existem grandes dificuldades em se operar com a população de 

baixa renda. Segundo ele: 

O trabalho com baixa renda é complexo. Quando se trabalha 
com essa população, você está lidando também com uma 
população de baixa escolaridade. Com isso, é preciso traduzir 
essas normas numa linguagem simples para não gerar 
insatisfação entre as pessoas. Ao mesmo tempo, a gente vive 
num ambiente legal de defesa do consumidor bastante rigoroso 
no Brasil, o que nos obriga também a ter uma operação muito 
clara. Então, é uma equação difícil: oferecer uma cobertura 
ampla e barata dentro de um universo de pouca educação 
formal. O importante nesse momento é que as soluções de 
seguros que sejam levadas para esses consumidores sejam 
eficazes, para que essa experiência seja positiva (IETS, 2011, 
p.95). 

 

O perfil de compra da população de baixa renda que sai da linha de pobreza e 

ascende à nova classe média (classe C) é o de inclusão na massa consumidora e o 

de aproveitamento de todas as oportunidades que aparecem dentro do seu parco 

poder de compra.  

De forma diversa do consumidor das classes mais favorecidas, que valoriza a 

diferenciação, a ostentação e a exclusividade, a nova classe média está atenta aos 

apelos comerciais para a compra de produtos e serviços, em condições vantajosas e 

que podem ser por ela aproveitadas, muitas vezes se configurando na realização de 

sonhos, como: a compra de computadores, celulares, viagens de avião, reforma ou 

compra da casa própria, compra de automóvel e contratação de seguros e serviços 

financeiros. (MEIRELLES, 2011). 

Corroborando com Meirelles, Barbosa et al (2009) ressaltam que: 

Uma diferença de comportamento entre a classe mais pobre e 
a população de maior renda está no sentimento de “exclusivo” 
versus “inclusivo”. Enquanto a classe de maior renda gosta de 
produtos feitos sob medida e que ofereçam imagem de 
exclusividade para que o indivíduo se  sinta único, o 
consumidor de baixa renda busca produtos que ofereçam a 
ideia de inclusão e o sentimento de “pertencer”. Como esse 
consumidor sente-se excluído, o consumo é uma forma que 
tem para viabilizar essa inclusão (BARBOSA et al, 2009, 
p.120). 
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A oferta de produtos focado nesta classe consumidora de baixa renda vem 

crescendo, com destaque para os celulares, microcomputadores e similares e estes 

consumidores têm dado uma boa resposta no consumo destes e de outros bens, 

como imóveis e veículos, conforme confirmaram Rocha e Silva (2009) em sua 

pesquisa quando citaram que: 

A ascensão social desses brasileiros teve grande impacto no 
consumo. Um terço dos membros da classe C tem conta 
bancária, 25% têm computador em casa, 5% acessam internet 
com banda larga e 34% têm carro na garagem. A classe C foi 
responsável, em 2007, por 40% dos computadores vendidos no 
Brasil, 40% das linhas de celulares, 70% dos apartamentos e 
casas financiadas pela Caixa Econômica Federal e 70% dos 
cartões de crédito emitidos. São esses consumidores de classe 
C que fazem do Brasil um dos maiores mercados do mundo 
para os mais variados tipos de produtos (ROCHA; SILVA, 
2009, p. 25 - 26). 

 

As empresas identificaram o desejo de consumo destes produtos e passaram 

a ofertá-los em larga escala.   

Barbosa et al (2009), citam em seu estudo que uma das razões para o 

elevado nível de compra destes artigos pela população de baixa renda, é a 

caracterização do “consumo de pertencimento”, uma vez que o fato de dar acesso a 

esta classe de consumidores a tais produtos, as empresas possibilitam aos pobres 

um certo grau de ostentação, caracterizando-os como “consumidores” e criando 

para eles uma identidade favorável perante seus pares que possuem melhor 

condição econômica. 

Esta emergente classe consumidora tem uma “sede” de consumo que é 

demonstrada em comportamentos de “excesso” de compras de aparelhos de TV, 

DVD, som, celulares, preferencialmente de marcas famosas, que parecem cumprir 

com o papel de elevação imediata deste público da categoria de “pobre” para ser 

semelhante a um “trabalhador”, caracterizando, portanto, o consumo de  

pertencimento. (BARROS; ROCHA, 2009).   

 Castilhos e Rossi (2009) também identificaram em sua pesquisa o “consumo 

de pertencimento” ao subirem um morro em um bairro periférico de Porto Alegre: 

Esses bens são exatamente aqueles cuja simples posse, 
variação no estilo, ou qualidade, fazem com que os pobres aqui 
investigados primeiramente se autoidentifiquem como 
diferentes e, em segundo lugar, sejam vistos como tal. São 
eles: o automóvel, por seu alto custo de aquisição e 
manutenção; a propriedade, o tamanho e os acabamentos 
internos e externos das casas, que, quando presentes, fazem 
com que esta se destaque em meio à combinação de tijolos e 
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cimento, amplamente presente no morro; o computador 
pessoal e o aparelho de DVD, pela ainda baixa penetração 
desses bens; e o televisor de 29 polegadas (CASTILHOS; 
ROSSI, 2009, p.69). 

 

Canclini (2010) enxerga este “consumo de pertencimento” transcendendo o 

ato puro de simplesmente consumir um produto ou um serviço e enquadra-o como 

sendo um demarcador social onde não só a sua utilidade é considerada, mas, 

também o ganho em projeção social alcançado com o consumo, até mesmo 

construindo identidades, a partir da premissa de que as pessoas dependem daquilo 

que possuem ou possam chegar a ter.  

Rocha (2009) reforça e complementa a visão de Canclini ao afirmar que: 

De fato, o consumo é um sistema de classificação do mundo 
que nos cerca a partir de si mesmo e, como é próprio dos 
códigos, é sempre inclusivo.  É inclusivo em dois sentidos: de 
um lado, inclusivo de produtos e serviços que a ele se agregam 
e são por ele articulados aos demais; de outro, inclusivo de 
identidades e relações sociais que são definidas, em larga 
media, a partir dele. (ROCHA, 2009, p. 17). 

 

Podemos assim concluir que o consumo é uma forma de inclusão social das 

classes menos favorecidas, primeiro porque atende às suas necessidades e desejos 

ao adquirir produtos conforme a sua utilidade e segundo porque num plano mais 

simbólico o consumo transmite uma ideia de pertencimento e de criação de uma 

identidade (ROCHA; SILVA, 2009).  

Esta necessidade de consumo é tão grande que acaba por ter uma prioridade 

maior do que a poupança para eventualidades futuras, conforme acrescentou 

Fortuna (IETS, 2011) no estudo realizado na comunidade Santa Marta: 

O que a gente observa na pesquisa é que eles ganham mais 
do que ganhavam antes, mas mesmo assim não conseguem 
poupar nada, porque esse ganho a mais é usado para 
satisfazer uma demanda reprimida há muitos anos. Agora é 
hora de comprar uma roupa, um iogurte, uma TV nova, de 
fazer uma melhoria na casa [...] Ou seja, embora eles tenham 
subido um degrau, isso não significa que o dinheiro sobre. 
Continua faltando igual, só que por outros motivos: eles agora 
estão conseguindo comprar o que nunca compraram antes. 
Mas a atitude certamente tem uma forte componente cultural. 
Não existe, ou quando existe é limitada a uma minoria, uma 
cultura de poupar”. (IETS, 2011, p. 114). 

 

Sendo a nova classe média maior do que as demais classes juntas,    

observa-se cada vez mais o aumento do interesse das organizações empresariais, 

dos pesquisadores da academia e da mídia em geral, em conhecer e caracterizar os 

hábitos de consumo deste mais novo nicho de mercado, para a criação de produtos, 



44 

 

serviços e apelos comerciais adequados para incrementar a sua venda, uma vez 

que eles não possuem o hábito de poupar. 

Entretanto, deve-se considerar que o desejo de consumo está diretamente 

ligado ao desejo do ser humano e este, geralmente, é considerado como sendo 

ilimitado, entretanto, o efetivo consumo fica limitado pela renda familiar, poupança e 

outros recursos financeiros disponíveis, ou seja, “enquanto os desejos materiais do 

homem parecem insaciáveis, os recursos para atendê-los permanecem escassos”. 

(SILVA; PARENTE, 2007). 

Surge daí a concepção do materialismo, que, de acordo com Ponchio e 

Aranha (2009; p. 133), “por oferecer elementos para explicar a relação entre homem, 

bens materiais e felicidade, [...] emergiu como conceito de grande interesse” por 

estudiosos das diversas áreas do conhecimento. Complementando o entendimento 

de Silva e Parente de que o orçamento familiar seja um dos limitadores da aquisição 

de bens de consumo, Ponchio e Aranha (2009) acrescentam que: 

[...] para esse amplo segmento da população brasileira, o 
consumo é também limitado pelo reduzido acesso a bens de 
qualidade a preços acessíveis e por crédito insuficiente 
conjugado a elevadas taxas de juros. O desejo do consumidor 
não depende da renda; o hiato existente entre desejo de 
consumo e capacidade econômica gera, inclusive, grande 
demanda reprimida (PONCHIO; ARANHA, 2009, p.133). 

 

Apesar da cultura consumista da população de baixa renda, que atingiu o 

status de classe média, há uma questão muito séria a ser considerada por todos e 

que diz respeito ao antagonismo existente entre o estímulo ao consumo desenfreado 

e à necessidade de se adotar novas práticas de  consumo consciente com vistas à 

preservação da sustentabilidade do planeta. 

Ferreira (2012) relata em seu estudo que há “consenso entre a sociedade 

civil, o Estado e a iniciativa privada de que existe um conflito entre a cultura 

consumista e o consumo consciente” e levanta uma questão: 

Como essa nova massa de consumidores que acabou de 
adquirir poder aquisitivo para comprar mais, que recebe, 
diariamente, vários estímulos de consumo, que tem grande 
oferta e facilidade de crédito, lida com o discurso do consumo 
consciente do dinheiro e do crédito ? Como dizer, para essa 
multidão de novos consumidores, ávida por aquisições inéditas, 
que não devem gastar dinheiro como as gerações anteriores ? 
(FERREIRA, 2012, p.12). 

 

Fustaino (2009) alerta que, em razão dessa mudança de hábitos no consumo, 

é fundamental manter a atenção nos caminhos que o crescimento do consumo no 
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Brasil tende a seguir, considerando a transição de classes econômicas e que 

“considerando o crescimento das classes mais humildes no Brasil, que se tornaram 

um mercado consumidor em ascensão, muitas empresas obrigaram-se a adaptar e 

planejar seus produtos frente a esse novo perfil”. (FUSTAINO, 2009, p.24). 

Ocorre que ainda se evidencia a oferta de produtos desalinhada com os 

problemas sociais e ambientais, entretanto, segundo Ferreira (2012), os brasileiros 

desejam produtos e serviços inovadores e que estejam comprometidos com a 

sustentabilidade e com a preservação da qualidade de vida no planeta. 

Desta maneira, é preciso que as organizações ofertem produtos e serviços 

que privilegiem os requisitos de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, 

através de um consumo consciente.  

Como levantado por Fustaino (2009): 

[...] o aumento da renda e a maior oferta de crédito propiciaram 
ao consumidor de baixa renda, maior poder de exigência na 
compra, tornando-o, inclusive, um alvo para pesquisas 
estratégicas para conhecimento ainda mais profundo do 
segmento. 
No Brasil, o mercado de baixa renda é bastante promissor e 
possui características e peculiaridades de gastos que devem 
ser compreendidas pelos profissionais de marketing que 
desejam obter aceitação dos produtos e dos serviços que 
oferecem (FUSTAINO, 2009, p. 24). 

 

Acerca das características do consumidor de baixa renda, em estudo 

realizado por Parente et al. (2005) em uma região de São Paulo, abrangendo 3 lojas 

de varejo, foram coletadas características comuns de comportamento de consumo 

das classes de baixa renda, sintetizadas por Barbosa et al. (2009) da seguinte 

maneira:      

 Conservadorismo – a população de baixa renda adota 
comportamentos muito mais conservadores, quando 
comparados à atitude mais liberal da elite brasileira. 

 Gosto pela fartura, que pode ser observado em diferentes 
contextos. 

 Baixa autoestima x dignidade: os consumidores de baixa 
renda sentem-se inferiorizados e percebem que são 
considerados como cidadãos de “segunda classe”; entretanto, 
mostram enorme preocupação em manter sua dignidade e em 
não ser confundidos como marginais ou desonestos. 

 Flexibilidade no crédito: muitos consumidores de baixa renda 
não participam do mercado formal de trabalho, auferindo 
rendimentos inconstantes, sem dia certo para receber 
pagamento por seus serviços. 

 Paradoxo de poder e frustração no processo de compra: com 
poucas alternativas de entretenimento, visitas a lojas 
representam uma fonte de lazer. Demonstram prazer e revelam 
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um sentimento de “poder” com o ato de compra. Por outro lado, 
seu limitado orçamento provoca frustrações. 

 Contato face a face: sua subcultura valoriza muito o contato 
pessoal. 

 Redes de contato: um canal bastante interessante, criativo e 
muito forte no mercado popular é o porta a porta.  (BARBOSA 
et al., 2009, p. 117). 
 

           Fustaino (2009) concorda que os consumidores de baixa renda apresentam 

as características apresentadas por Parente et al. (2005) e acrescenta outras ao 

citar que: 

Em síntese, as principais características do consumidor de 
baixa renda são: baixa-estima, dignidade/honestidade, fartura e 
mesa cheia, preferência por marcas de maior prestígio, 
conservadorismo, antecipação para o consumo, sentimento de 
poder/frustração, inclusão/exclusão, valorização pelo contato 
face a face e o hábito em manter as compras de reposição 
(FUSTAINO, 2009, p. 31). 

 

 Na pesquisa realizada na comunidade Santa Marta (IETS, 2011, p. 112), foi 

citado que “os entrevistados colocam honestidade, verdade e sinceridade, 

complementares entre si, quase sinônimos uns dos outros. Incluem tanto aspectos 

materiais, o uso do dinheiro ou a correção nos negócios, quanto as relações com o 

outro”, confirmando características apontadas por Fustaino.  

Aguiar et al (2008) e Castilhos e Rossi (2009), num aprofundamento do 

estudo de algumas das características gerais do consumidor de baixa renda, citam, 

por exemplo, a fartura como um dos valores que orientam o consumidor destacando-

a como um dos fatores que permeiam nossas percepções, olhar, forma como 

desejamos nos apresentar e nos diferenciar dos demais. 

No segmento do consumo de baixa renda, a fartura, aparece representada, 

várias vezes, por uma mesa cheia, caracterizando-se como um fator marcante 

especialmente em momentos de lazer onde a hospitalidade se mede, entre outras 

coisas, pela abundância de comida e bebida que se oferece às visitas. (BARROS e 

ROCHA, 2009) 

No comércio varejista voltado para a classe da baixa renda, observa-se, 

também, a ideia da fartura nas exposições em vitrines, havendo até mesmo exagero 

e extravagância no visual popular. 

Um espaço de expressão do que se poderia chamar de 
estética popular encontra-se no comércio varejista. De fato, o 
varejo popular dialoga exemplarmente com a percepção de 
fartura, presente na casa, no guarda-roupa, na geladeira. É 
fonte de inspiração para o estilo do varejo de alimentos, como 
se constata nos mercados, nas feiras de bairro ou nos 
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açougues da periferia, mas também se traduz nas vitrines e 
displays das lojas de varejo popular, podendo ser conferida, 
por exemplo, nas ruas Jonildo Paulino, 25 de Março e no Brás, 
em São Paulo, ou mesmo na Rua da Alfândega, no Rio de 
Janeiro (AGUIAR et al; 2008, p. 24). 

 

No que se refere à característica do conservadorismo, Aguiar et al (2008) 

afirmam que:  

[...] de um modo geral, as pessoas menos escolarizadas 
ostentam um comportamento mais conservador, comparado à 
postura “liberal” da elite brasileira, que, mais escolarizada, 
apresenta valores mais flexíveis que os da população menos 
esclarecida (AGUIAR et al; 2008, p.26). 

 

Tal conservadorismo se faz presente em diversos valores como: a união 

familiar, o dever, a sorte, a honra, a justiça e o respeito; e que são considerados 

como fundamentais para o público de baixa renda, sendo, portanto, de extrema 

importância a sua observância pelas empresas na oferta de produtos e serviços para 

este segmento da população. 

Parente (2008) revisitando as pesquisas sobre consumidor de baixa renda, 

amplia o detalhamento das características gerais desta classe de consumidores e 

insere outras.  No que se refere à dignidade, a pesquisa alerta que as empresas 

devem estar atentas para o fato de que essa população preocupa-se bastante em 

não ser confundida com marginais ao adentrar nas lojas de varejo ou em instituições 

financeiras e se sentem muito desconfortáveis com práticas rotineiras adotadas pelo 

comércio e pelos bancos, como a manutenção de fiscais ou seguranças muito 

próximos ou até acompanhando os clientes, as bolsas sendo lacradas para evitar a 

colocação de produtos vendidos na loja sem o respectivo pagamento, portas 

giratórias que são atualmente encontradas em quase todas as agências bancárias e 

em diversas lojas varejistas, a exigência de comprovação de renda para a venda a 

crédito ou para a concessão de empréstimos, além de comprovante de residência, 

denotando com isto uma total falta de confiança no cliente. 

Nas compras de produtos alimentícios em lojas varejistas, outra característica 

levantada por Parente (2008) é a preferência pelas lojas da vizinhança, tanto pela  

redução do deslocamento, quanto pela diferenciação da loja de bairro que 

geralmente para atrair o consumidor,  mantem seu sortimento adequado à 

necessidade dele,  em especial quanto ao balanço de marcas líderes e quanto ao 

tamanho de embalagens que melhor se adequam ao seu bolso. 
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A fidelidade a marcas é apresentada como outra característica do consumidor 

de baixa renda que prefere as marcas conhecidas à experimentação de novos 

produtos, dificultando as inovações pelos fabricantes, uma vez que seus recursos 

são parcos e não permitem que eles corram riscos decorrentes de testes de novos 

produtos e escolhas erradas (MATTOSO; ROCHA, 2009). 

Na continuidade de seu estudo, Parente (2008), descreveu de forma bastante 

apropriada, como os consumidores de baixa renda valorizam a característica do 

contato face a face: 

A cultura popular brasileira valoriza muito fortemente o contato 
face a face. Alguns exemplos de locais onde as pessoas estão 
interagindo o tempo todo nessa interação face a face são o bar, 
a pelada, o cabeleireiro, a barbearia, a feira, a padaria, as 
excursões, a praia, o parque, casamentos, batizados, festas 
religiosas, ensaios de escolas de samba, baile funk, 
aniversários, igrejas, escola, construção e mutirão. Esses 
exemplos representam um conjunto de eventos e situações 
onde as pessoas estão interagindo todo o tempo e tornam-se 
muito importantes num processo de formação de opinião. São 
pessoas que estão em contato permanente, olhando umas 
para as outras, dialogando, interagindo e ao se comunicar com 
essas pessoas é importante lidar com essa lógica do contato 
face a face, de formação de opinião. Como conseqüência a 
comunicação deve considerar a força do boca a boca, do 
contato permanente das pessoas entre si, mas também implica 
em certo estilo. Programas de rádio e auditório incorporam 
essa visão. É comum comunicações como: “Você fala de onde 
Helena? De Santo Amaro. Como vai o povo querido de Santo 
Amaro?” Neste exemplo de diálogo busca-se uma proximidade, 
dialogando diretamente com a lógica do pedaço (PARENTE, 
2008, p.31). 

 

O contato face a face ou a propaganda boca a boca devem merecer uma 

especial atenção de quem oferta produtos e serviços, uma vez que uma marca tanto 

pode ser vitoriosa quanto eliminada do mercado, por força da disseminação da 

imagem que se faz da mesma nos contatos face a face citados por Parente (2008). 

Ademais, para alcançar o consumidor que cada vez mais fica exigente e a 

concorrência mais acirrada, as empresas precisam se preocupar em oferecer cada 

vez mais qualidade em seus produtos ou serviços e com relacionamentos 

duradouros (CASTILHOS e CAVEDON, 2003). 

Segundo Vavra (1993) a empresa do futuro deve estabelecer relacionamentos 

“pessoais” com seus clientes, mantendo um banco de dados o mais detalhado e 

interativo que puderem, de forma que o consumidor perceba um atendimento 

individualizado e personalizado. 
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Por fim, Parente (2008), detalha a característica já citada anteriormente e por 

ela denominada de “redes de contato”, quando cita: 

Um canal bastante interessante, criativo, e muito forte no 
mercado popular, é o porta a porta. Empresas como a Avon e 
Yakult, por exemplo, usam esse canal fortemente e se 
beneficiam exatamente dessa importância das relações face a 
face. Muitas vezes as pessoas falam: “eu vou comprar esse 
produto porque é com você, porque eu te conheço, é mais caro 
com você do que no supermercado, mas eu estou te 
ajudando”. Assim, a idéia de usar essas redes de relação para 
comercializar é poderosa e muitas empresas se beneficiam 
dela (PARENTE, 2008, p.32). 
 

Barros (2007) levantou outro ponto importante em sua pesquisa a respeito do 

comportamento do consumidor de baixa renda que é a influência da religião na 

administração dos gastos. Em seu estudo, ficou evidenciado que as pessoas que se 

consideravam “evangélicas” ou “cristãs” mostravam-se ser mais racionais na 

utilização dos recursos da família durante o consumo do que as “não evangélicas”, 

ou seja, tinham uma preocupação diferenciada com a gestão do orçamento familiar. 

Tanto Mattoso (2005) quanto Barros (2007) detectaram em seus estudos, 

evidências de que existe preocupação do consumidor de baixa renda com a gestão 

do orçamento, focando o aspecto da racionalidade, assim como uma hierarquização 

das prioridades nos gastos, com preferência para os itens ligados à alimentação. 

De acordo com Chauvel e Mattos (2008), a escassez de recursos é um dos 

eixos utilizados para a utilização da gestão de orçamento e a escolha das compras e 

do consumo.  A hierarquização geralmente é realizada com priorização para as 

despesas mais relevantes, como o pagamento de dívidas (MATTOSO, 2005), a 

família e os filhos. 

Nem sempre esta hierarquia é considerada pelos consumidores, havendo, no 

estudo de Barros e Rocha (2009) a citação de que foi detectada a preferência de 

uma informante em comprar um aparelho de DVD a pagar diversas contas de 

energia elétrica fornecida pela concessionária Light que já se acumulavam a alguns 

meses, além de casos de outros consumidores que rasgavam as contas recebidas, 

como se o fornecimento de energia elétrica fosse uma dádiva divina. 

Ainda através da pesquisa de Barros e Rocha (2009), observa-se uma grande 

preocupação das informantes com a “limpeza” das suas casas e dos espaços onde 

transitavam e um grande desejo de participar de benefícios da sociedade de 

consumo, como o crédito fácil e os parcelamentos a longo prazo, oferecidos por 
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algumas lojas, por permitir à pessoa comprar simultaneamente diversos produtos e 

diluir o seu custo em seu orçamento ao longo do tempo. 

No que se refere à necessidade de manutenção da limpeza, Barros e Rocha 

(2009), quando estudaram o comportamento de um segmento de empregadas 

domésticas, quanto às suas escolhas de consumo, e à valorização atribuída por elas 

a certos atributos, afirmaram que: 

Chama a atenção, nesse contexto cultural, o valor do trabalho 
e de atributos como “estar limpo” na definição de uma 
identidade positiva, que permite a superação da “pobreza” 
estigmatizadora – ser “pobre e trabalhador” ou ser “pobre e 
limpo”. (BARROS; ROCHA, 2009, p. 47). 

 

Desta forma, fica evidente que a classe de baixa renda busca a diferenciação 

e uma identidade positiva, através de diversos atributos como os citados. 

Quanto ao uso do crédito facilitado disponibilizado pelas empresas aos 

consumidores, Barros e Rocha (2009) esclarecem que tal comportamento é 

explicado por eles como sendo uma possibilidade de poder comprar “várias coisas 

ao mesmo tempo” ou por permitir a realização de alguns desejos de consumo, 

adquirindo as “novidades” que vão surgindo ao longo do tempo na sociedade de 

consumo. 

 

2.4.2. Características do Consumidor da População de Baixa Renda com 

Relação a Produtos Financeiros 

 

Segundo Mattoso (2005), não há estatísticas precisas acerca do nível de 

acesso a produtos financeiros por grande parte da população brasileira 

economicamente ativa, entretanto, vem sendo implementado um forte movimento 

denominado de bancarização que visa permitir à população de baixa renda acesso 

aos serviços financeiros por eles ofertados. 

Um dos mecanismos utilizados pelos banqueiros para ampliar sua rede de 

oferta de serviços financeiros aos clientes é a adoção de correspondentes bancários 

que vem expandindo o acesso pela população de baixa renda a produtos e serviços 

financeiros, tais como: crédito, consumo, inclusão no mercado e empreendedorismo 

(PROCONRJ, 2012). 

Segundo o PROCONRJ (2012), o acesso ao crédito no Brasil vem se 

ampliando ao longo dos anos, transformando o perfil do consumidor brasileiro com a 
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inserção de novos clientes em razão das mudanças estruturais que vem ocorrendo 

em nossa economia, com o aumento do poder de compra da população de baixa 

renda, estabilidade monetária, inflação controlada, crescimento econômico e maior 

distribuição de renda. 

A participação dos correspondentes bancários e agora também dos 

correspondentes de microsseguros, regulamentados recentemente pela SUSEP 

(2012), formados por empresas dos mais diversos setores como: correios, lotéricas, 

supermercados, farmácias, lojas de departamentos, mediante convênios e parcerias 

com as instituições financeiras e seguradoras, propiciam a disponibilização de 

serviços financeiros e de microsseguros aos mais distantes rincões do país.  

Segundo informação do PROCONRJ (2012) existem espalhados pelo país 

mais de 165.000 correspondentes bancários, sendo que, de acordo com dados da 

Federação Brasileira de Bancos, 405 municípios que utilizam correspondente 

bancário estão situados a mais de 100 quilômetros de centros financeiros com 

bancos e permitem o acesso por estradas enquanto que 75 municípios que também 

utilizam correspondentes bancários podem ser acessados através de barco, balsa, 

lancha ou avião, devido à sua localização. 

A adoção de correspondentes nos grandes centros urbanos também tem sido 

muito bem recebida pelos consumidores e são relevantes para a expansão da oferta 

de produtos e serviços financeiros pela proximidade das residências ou locais de 

trabalho dos consumidores e por proporcionarem comodidades em relação a horário 

de atendimento e à redução das filas de espera. 

Embora as instituições financeiras e seguradoras busquem mecanismos que 

facilitem a comercialização de seus produtos e serviços, alguns aspectos devem ser 

considerados como o alto nível de inadimplência nas instituições financeiras que se 

especializam no nicho de crédito massificado, formado basicamente pela população 

de baixa renda, que, na maioria das vezes, nem conta bancária possuem 

(MATTOSO, 2005). 

Ainda assim, para aqueles consumidores que possuem vínculo com os 

bancos, estes reconhecem estarem despreparados para atendê-los, assim como 

sabem que tais consumidores não possuem um grau necessário de educação 

financeira para ingressar no mercado de consumo de serviços financeiros. 

A definição da expressão “educação financeira”, pode ser obtida a partir do 

estudo de Borges (2010), quando cita que: 
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O termo “financeira”, segundo Jacob et al (2000, p.8), “aplica-
se a uma vasta escala de atividades relacionadas ao dinheiro 
nas nossas vidas diárias, desde o controle do cheque até o 
gerenciamento de um cartão de crédito, desde a preparação de 
um orçamento mensal até a tomada de um empréstimo, 
compra de um seguro, ou um investimento.” Enquanto que, 
educação “implica o conhecimento de termos, práticas, direitos, 
normas sociais, e atitudes necessárias ao entendimento e 
funcionamento destas tarefas financeiras vitais. Isto também 
inclui o fato de ser capaz de ler e aplicar habilidades 
matemáticas básicas para fazer escolhas financeiras sábias.” 
(BORGES, 2010, p. 3). 

 

As instituições financeiras estão cientes que precisam trabalhar junto a esta 

nova classe de consumidores, visando educá-los ao consumo consciente de seus 

serviços, honrando seus compromissos de pagamentos, melhorando seus 

resultados de balanço, desonerando a instituição com a redução de estrutura de 

cobrança cara e diferenciando-se dos demais para conquistar o cliente. 

 Macedo (2007) e Borges (2010) destacam que a grande maioria das pessoas 

trabalha para pagar as contas do final do mês e muitos nem isto conseguem realizar, 

tendo como consequência a ampliação do seu grau de endividamento, que fica 

ainda mais agravado quando ocorre o desemprego. Borges (2010) complementa 

que tais consumidores têm enormes “dificuldades para administrar suas dívidas, 

dificuldades para adquirir bens e despreparo para enfrentar momentos de 

desemprego” pela “facilidade na obtenção de crédito e pela desorganização 

financeira” que considera como sendo “fortes indícios que levam as pessoas a se 

endividarem.”. 

 Por outro lado, a educação financeira também assume papel relevante para o 

consumidor, em face das consequências advindas do uso indevido dos produtos e 

serviços financeiros disponíveis como destaca Borges (2010):  

A educação financeira apresenta relevância significativa, uma 
vez que as pessoas tenham suas vidas afetadas pelas 
decisões que tomam ao longo do tempo, por isso, ao optarem 
por investimentos os indivíduos realizam escolhas de natureza 
financeira; bem como fazem ao optar por consumir no presente 
ao invés de poupar, [...] A importância da educação financeira 
pode ser vista sob diversas perspectivas: sob a perspectiva de 
bem estar pessoal, jovens e adultos podem tomar decisões que 
comprometerão seu futuro; as consequências vão desde 
desorganização das contas domésticas até a inclusão do nome 
em sistemas como SPC/ SERASA (Serviço de Proteção ao 
Crédito), que prejudicam não só o consumo como, em muitos 
casos, na carreira profissional (BORGES, 2010, p. 2). 
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 A democratização do crédito, associada ao aumento de renda das classes 

menos privilegiadas, impulsionam esta população na direção do consumo, dando-

lhes uma sensação de inclusão numa categoria mais elevada em sua visão – a dos 

“consumidores” - da realização de sonhos e do sentimento de que tendo dinheiro, 

são poderosos (MATTOSO, 2005). 

 A existência deste capitalismo de inclusão social foi sugerido por Prahalad 

(2005), quando propôs que as empresas ampliassem seu potencial de mercado na 

base da pirâmide, sendo esta ampliação atualmente realizada pelos bancos e 

instituições financeiras, através da concessão de crédito ao consumidor 

materializado de diversas formas como o crédito direto ao consumidor ou sob a 

forma de cartão de crédito ou pelo fornecimento de limites extras para gastos 

através de cheques especiais ou créditos pré-aprovados em contas correntes, 

dentre outras. 

 São exemplos de utilização do mecanismo do crédito e do uso de cartões, as 

vendas realizadas por lojas de departamentos com destaque para as Casas Bahia, 

para o Ponto Frio, para a Casa e Vídeo e para o Ricardo Eletro, no Rio de Janeiro, 

além de diversas redes de supermercados como o Guanabara, o Prezunic e o 

Supermarket, também no Rio de Janeiro, que abordam os consumidores com 

propagandas maciças, ressaltando os baixos custos dos produtos à venda e/ou a 

concessão de parcelamentos, que facilitam o acesso ao consumo desmedido. 

 Os estudos de Barros e Rocha (2009), Ponchio e Aranha (2007), Brusky e 

Fortuna (2002) e Barone, Sader (2008), mostram que o crédito é a mola 

impulsionadora do consumo pelas classes de baixa renda, como o exemplo já citado 

das Casas Bahia, que fazem do crédito fácil e rápido, o chamariz para atrair o 

consumidor, e muito mais do que isto, segundo Mattoso e Rocha (2005), o crédito 

garante um status diferenciado para quem o tem.    

O presente estudo evidencia como os serviços financeiros 
podem desempenhar este papel nas classes mais baixas: sua 
“posse” ou uso permite aos menos pobres destacar-se dos 
demais. Ter conta em banco é um indicador de privilégio. Para 
ter conta em banco é preciso que haja sobras no orçamento. 
Então, a disponibilidade de conta bancária dá testemunho de 
certo acúmulo de riqueza, comparativamente aos demais. Ter 
crédito, por sua vez, é um divisor de águas: separa os menos 
pobres dos mais pobres, os incluídos dos excluídos. O cartão 
de crédito é a expressão visível e tangível de que seu portador 
“possui” esta mercadoria tão desejada e tão necessária neste 
estrato social, o crédito. Neste sentido, o crédito é um 
instrumento hierarquizante, que reproduz e dá testemunho da 
desigualdade. (MATTOSO, 2005, p.11). 
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Mattoso (2005) apresenta, ainda, outra característica importante do atual 

consumidor de baixa renda, no que se refere a produtos e serviços financeiros e que 

diz respeito ao crédito informal oferecido pelo comércio através de mecanismos 

como os cheques pré-datados e os carnês, o que foi confirmado pela pesquisa do 

IETS (2011, p. 127), quando relata que “as compras parceladas em loja ou 

supermercado por meio de carnê, cheque pré-datado, etc. são relativamente 

comuns.”. 

Aliado a estes vem o cartão de crédito onde, segundo recente pesquisa 

realizada pela Visa (SM, 2011), registrou-se um aumento da penetração dos cartões 

nas classes de baixa renda, detectando-se que 80% das pessoas da classe C que 

foram entrevistadas afirmaram que já contam com algum tipo de serviço bancário e 

que o percentual de penetração do cartão de crédito entre eles foi da ordem de 51%. 

Ainda segundo tal pesquisa, no ano de 2010, 71% dos pagamentos feitos em 

compras pela internet, 54% dos pagamentos de passagens aéreas e 40% dos 

pagamentos de móveis, foram feitos pela classe C com cartões de crédito. Foi ainda 

verificado que alguns hábitos de utilização de cartões de crédito pelas classes de 

baixa renda se assemelham aos das classes mais altas como a utilização dos 

cartões de crédito em 28% dos pagamentos de compras em supermercado, contra 

30% da classe A, e 20% de utilização pela classe C dos cartões em farmácias e 

drogarias, contra 22% pela classe A. 

Mecanismos de consumo de serviços financeiros como os citados – carnê, 

crédito informal, cartão de crédito e cheque pré-datado - reforçam a importância de 

fatores como a confiabilidade, a confiança e a lealdade no processo de compra de 

serviços financeiros pelos pobres. (McKECHNIE, 1992 apud MATTOSO, 2005). 

A necessidade da característica da confiança, na relação entre o 

representante da seguradora e o consumidor de baixa renda, no que se refere a 

microsseguro, foi ressaltada na pesquisa do IETS (2011), ao afirmar que: 

Ganhar a confiança do morador, oferecer um produto 
adequado ao modo de vida do potencial cliente, dar atenção e 
facilitar o processo de venda para o comprador são atividades 
fundamentais para ser bem-sucedido (IETS, 2011, p. 78). 

 

Para que este processo de comercialização seja facilitado e o resultado 

maximizado, gerando a confiança do consumidor no correspondente e/ou no corretor 

de microsseguro, é necessário que as seguradoras capacitem adequadamente seus 
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representantes e os treinem para um perfeito conhecimento dos planos de 

microsseguros que estarão sendo comercializados. 

 

2.4.2.1. Características Socioculturais que Afetam os Serviços Financeiros 

Utilizados pela População de Baixa Renda 

 

 Mattoso (2005) ao realizar seu estudo sobre os consumidores pobres e seus 

problemas financeiros, “procurou levantar valores, significados, idiossincrasias, 

maneiras de pensar, crenças, etc. que influenciam e delimitam este processo” 

(MATTOSO, 2005, p. 29), partindo da análise dos fatores individuais, socioculturais 

e situacionais daquela classe da população, através de um esquema conceitual do 

estudo, como ponto de partida para a pesquisa de campo (figura 2). 

 O IETS (2011) também levantou em sua pesquisa os valores individuais do 

grupo entrevistado, tendo obtido o seguinte resultado: 

Os valores individuais foram identificados nos grupos 
realizados em março de 2010. Quatro valores foram priorizados 
pelos participantes: família, respeito, honestidade e civilidade. 
A família representa segurança e proteção. Acredita-se que 
tendo uma família bem estruturada é possível enfrentar 
qualquer dificuldade. No ambiente familiar também é 
depositada a esperança de ter uma vida futura com 
tranquilidade, uma vez que filhos bem criados podem sustentar 
os pais já idosos. (IETS, 2011, p. 63). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Esquema conceitual do estudo: ponto de partida para a pesquisa de campo 
Fonte: MATTOSO (2005, p. 29). 
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 O respeito foi o valor mais destacado nos grupos.  Um fato interessante e 

que foi percebido na pesquisa, é que os respondentes consideravam ser respeitado 

mais visado e valorizado do que a responsabilidade de respeitar o próximo, tendo 

sido detectado um distanciamento “entre o discurso e a prática, ou seja, a 

impossibilidade de colocar em ação todos os valores e planos que são criados 

imaginariamente.” (IETS, 2011, p. 64). 

 Outros dois valores que receberam destaque dos entrevistados foram o 

amor e a família: 

A família, segundo os grupos, é a “base de tudo”. Está 
fortemente correlacionada à segurança, amor, proteção. Como 
se fosse um refúgio, um bastião de defesa contra os males e 
perigos externos. É, também, um dos núcleos formadores do 
caráter de seus membros. Ainda que haja brigas e desavenças, 
com a família sempre se pode contar, diziam os participantes. 
Para eles, o enfraquecimento dos valores tradicionais e 
consequente descaminho dos jovens e o próprio crescimento 
da criminalidade têm, entre suas principais causas, o 
enfraquecimento da família (IETS, 2011, p. 112). 

 

 Outra conclusão do IETS (2011) foi que os grupos ressaltaram também os 

valores religião e educação, atribuindo à religião um significado semelhante ao da 

família, em virtude de “suas funções de formar um bom caráter, respeitoso e 

honesto, calcado no amor, na honestidade e na verdade.” (IETS, 2011, p. 112). 

 No que se refere à educação o citado estudo do IETS levantou que este: 

[...] é outro valor entendido em um sentido amplo. Refere-se 
não apenas à educação formal, visto pela maioria como 
indispensável para uma vida profissional melhor, mas à 
formação do caráter, aos hábitos de respeitar as pessoas e o 
mundo. “A educação, a boa formação é uma espécie de valor-
síntese. Ter essa educação é ter bom caráter, saber respeitar, 
praticar a honestidade, a ética, e viver de acordo com os 
princípios morais" (IETS, 2011, p. 113). 

 

 Os fatores citados no esquema conceitual da figura 2 acentuam as 

diferenças na tomada de decisão de compra do consumidor de baixa renda. Mattoso 

(2005, p. 30), cita que, na categoria de fatores individuais, considera-se que “os 

recursos do consumidor, conhecimento, atitudes, motivação, personalidade, valores 

e estilo de vida”, são bastante relevantes, entendendo-se como recursos do 

consumidor: o “tempo, dinheiro e capacidade de processar informação”; como 

conhecimento “a informação armazenada na memória”; como atitudes “avaliações 

de alternativas”; e como motivação “o conjunto de motivos e necessidades que 

afetam de modo importante o processo decisório”. 
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 No grupamento dos fatores situacionais, Mattoso (2009) cita a 

imprevisibilidade como o desemprego, a doença e a morte, que são eventos 

previstos para a inclusão nas coberturas de planos de microsseguros. 

 Quanto aos fatores socioculturais, é sabido que as pessoas são moldadas 

pela cultura de seu grupo social e isto influencia seu processo decisório quanto à 

compra de produtos e serviços. 

 Mattoso (2005, p. 31 - 33) enumera diversas características dos 

consumidores da população de baixa renda que refletem esses fatores 

socioculturais, conforme tabela 1. 

 

TABELA 1 – Características de fatores socioculturais e posicionamento do 
consumidor pobre. 

 

Característica Posicionamento do Consumidor Pobre 

Controle do destino Não acreditam ter controle do destino, sendo, portanto, mais fatalistas. 

Visão de futuro Não contemplada pelos pobres que têm uma visão orientada para o 
presente, sacrificando a poupança em prol do consumo. 

Visão paroquial Dar preferência ao relacionamento com iguais, inclusive em relação à 
escolha de agentes financeiros que ficaria limitada aos padrões de escolha 
dos pobres da comunidade. 

Papel da família e 
dos amigos 

A rede social de amigos e parentes é bastante cultivada pelos pobres, 
sendo a inserção em família considerada fundamental para a decisão sobre 
os gastos de dinheiro. 

Significado do 
consumo 

Consideram o consumo como uma compensação pelas vicissitudes da 
vida, muitas vezes fora de seus padrões, ocasionando endividamento. 

Hierarquia dos 
gastos 

Ao priorizar gastos em bens que não seriam de primeira necessidade, as 
famílias de consumidores pobres terminariam endividadas. 

Significado de 
crédito, 
empréstimo e 
nome sujo 

O crédito é visto de forma positiva por estar associado a prestações onde o 
pobre não vê grandes possibilidades de endividamento, enquanto que o 
empréstimo estaria associado a dinheiro, tendo, portanto, conotações 
negativas. 

 

Fonte: Adaptado de MATTOSO (2005, p. 31 a 33). 

 

A associação dos fatores individuais, socioculturais e situacionais norteiam os 

consumidores de baixa renda na escolha das alternativas e estratégias para a 

solução de seus problemas financeiros. 

 

2.4.2.2. Percepção de Risco do Consumidor da População de Baixa Renda com 

Relação a Produtos Financeiros 

 

A percepção de risco é um dos principais fatores que afetam o consumo. No 

caso de serviços financeiros, o “risco geralmente está associado a empréstimos ou 
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investimentos”, existindo “aspectos subjetivos e culturais que afetam a forma como o 

risco é percebido” pelos consumidores de baixa renda, segundo afirma Mattoso 

(2005, p.111).  

Esta conclusão derivou-se de sua pesquisa na Rocinha, RJ, onde foram 

levantadas situações nas quais a subjetividade emergiu como um dos fatores de 

percepção de risco, tendo a autora citado, como exemplo disso, o caso da rejeição 

de obtenção de crédito para a compra de automóvel com contrato de alienação, 

onde o veículo permaneceria vinculado à Instituição de crédito até à quitação da 

dívida, com juros bem menores que os tradicionais contratos de empréstimos para 

compra de veículos, porém, de forma subjetiva, a população entrevistada percebia 

um risco de perda ao afirmar: “Eu vou dar meu carro de garantia? O carro que eu 

comprei com tanto sacrifício? Nem pensar!”, e preferia outra modalidade de compra 

financiada do veículo em condições bem mais desvantajosas para ela. (MATTOSO, 

2005, p. 111). 

A subjetividade levantada pela autora dizia respeito à percepção sobre o alto 

valor da compra aliado ao também elevado valor utilitário do bem, por parte dos 

consumidores, que sequer admitiam pensar na possibilidade de perda do bem, a 

qual era até bastante concreta em alguns casos, face à fragilidade financeira dos 

mesmos. 

Para prevenir situações de risco como a citada, alguns consumidores da 

população de baixa renda buscam informações detalhadas sobre os produtos 

financeiros antes de se aventurarem a adquiri-los. 

Ao buscar um agente financeiro para obter um empréstimo o consumidor de 

baixa renda mais precavido procura conhecer as taxas de juros cobradas, os prazos 

de financiamento e outros fatores embutidos pelo agente na concessão do crédito, 

sendo este um mecanismo adotado para reduzir os riscos percebidos da contratação 

do serviço financeiro pelos pobres. 

A mudança na percepção dos riscos ocorre na medida em que o contexto 

muda, o consumidor adquire novos conhecimentos e mais segurança na utilização 

dos serviços financeiros considerando tanto as suas próprias experiências como as 

de terceiros ou quando a sua condição financeira se altera, dentre outras 

circunstâncias. 

Na pesquisa de Mattoso (2009, p. 115) foi citado que alguns entrevistados 

que tomaram empréstimos conheciam previamente as taxas de juros cobradas e 
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outros acabavam desencorajados à utilização de tal serviço financeiro, pela 

percepção do risco de não poderem pagar as prestações e “se darem mal”. 

Foi verificado também que algumas pessoas que se diziam avessas à 

contratação de empréstimos, possuíam prestações relativas a compras em lojas de 

roupas e de eletrodomésticos, como se tal prática não estivesse associada a riscos 

financeiros.    

Ocorre que, dependendo da natureza dos problemas financeiros da 

população de baixa renda, a percepção de risco e a estratégia para solucioná-los 

varia de caso para caso. 

 

2.4.2.3. A Natureza dos Problemas Financeiros da População de Baixa Renda 

 

Os principais problemas financeiros da população de baixa renda, 

apresentados por Mattoso (2005) detectados em sua pesquisa na comunidade da 

Rocinha, foram o desemprego, a alteração de renda, a doença, a morte e o divórcio, 

dentre os quais o desemprego, por sua frequência, foi apontado como o fator que 

mais contribuía para a existência ou a agravação de tais problemas financeiros 

naquela comunidade. 

O IETS (2011) complementa a informação da pesquisadora citando que: 

Entre todos os segmentos da população, talvez o de baixa 
renda seja o que está mais exposto às externalidades 
financeiras negativas decorrentes de imprevistos. 
Desemprego, perda de bens, doenças, morte, roubos, dentre 
outros, podem afetar estruturalmente o bem-estar das famílias 
(IETS, 2011, p. 4). 

 

O IETS (2011) cita também a gravidez precoce, muito comum em 

comunidades de baixa renda e detectada em um quarto dos domicílios das 

comunidades Chapéu Mangueira, Santa Marta e Babilônia, onde há mulheres que 

engravidam com menos de 19 anos de idade, acrescentando que no campo das 

doenças, as doenças graves e/ou crônicas detectadas também servem de fatores 

que deixam vulneráveis a riscos financeiros as famílias pobres. 

O desemprego, como cita Mattoso (2005), desorganiza totalmente o 

planejamento da vida das pessoas mais pobres, principalmente, quando elas não 

têm acesso aos direitos trabalhistas, inerente a um contrato formal de emprego ou 
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quando não possuem qualquer mecanismo, como o microsseguro, para a solução 

de problemas dessa natureza. 

Por ser o elemento que, de um modo geral, afeta mais a renda familiar dos 

mais pobres, principalmente em relação a este risco que foi detectado como 

frequente, “a posse de um seguro pode ser um fator de grande relevância para 

atenuar as oscilações financeiras decorrentes desses imprevistos, ainda mais na 

falta de outros mecanismos informais de proteção ou redes de solidariedade.” (IETS, 

2011, p. 4). 

A doença e a morte também são eventos que provocam na vida financeira da 

população de baixa renda, consequências financeiras sérias, consumindo as 

reservas familiares, quando estas existem, e comprometendo o patrimônio 

eventualmente construído ao longo do tempo quando, de uma forma mais drástica, 

não levam a família a uma condição de dependente de terceiros até para suprir as 

suas necessidades básicas de alimentação, vestuário e moradia. 

Outro fator considerado como causador de problemas financeiros para este 

nicho da população é o elevado nível de violência reinante em algumas 

comunidades, agora minimizado nas “favelas” onde foram instaladas as unidades de 

polícia pacificadora. 

Em seu estudo, Mattoso (2005) relata o caso de uma entrevistada, que 

informou que o ex-marido havia se envolvido com o tráfico de drogas e para 

solucionar o seu problema com os traficantes, vendeu a lanchonete que eles 

possuíam e onde eles trabalhavam e, ainda, falsificou a assinatura da informante no 

cheque dela e a mesma não conseguiu, por falta de recursos financeiros, provar que 

a assinatura não era sua deixando-a com o nome “sujo”. 

Nos noticiários é comum a veiculação de informações acerca de atos de 

violência nas comunidades, causando invalidez, morte ou detenção de pessoas, que 

certamente acabam por ocasionar ou agravar problemas financeiros nas famílias. 

O divórcio também aparece como um fator deflagrador de problemas 

financeiros para os pobres, uma vez que, com a dissolução da família, a renda cai e 

diversas vezes aparecem casos onde até mesmo crianças são inseridas muito cedo 

no mercado informal de trabalho, vendendo algum tipo de produto ou trabalhando 

em sinais luminosos ou, ainda, perambulando pelas ruas como “pedintes” para a sua 

sobrevivência e a de sua família. 
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Em seu estudo, Mattoso (2005, p. 146 - 147) elencou diversos fatores 

causadores de problemas financeiros e as suas consequências (figura 3). 

 

 

  

 

 

 

Figura 3 – Eventos desencadeadores de problemas financeiros e suas consequências 

Fonte: MATTOSO (2005, p. 146). 
 

 Analisando a matriz de eventos relacionados pela pesquisadora, observa-se 

que os problemas financeiros geralmente decorrem de eventos súbitos e 

inesperados e não planejados que acabam por trazer para o consumidor 

consequências finais financeiras duradouras e muitas vezes afetando até a 

sobrevivência da família.  

  Dando continuidade à sua pesquisa e a partir de uma análise das respostas 

dos entrevistados a autora elaborou uma lista com as sequências de eventos 

associados a problemas financeiros, conforme listados na Figura 4. 

Nadia 
Prestações → gravidez → desemprego → inadimplência → aumento de família → novo emprego 
com redução de renda → “nome sujo”. 
 
Nilcéia 
Empréstimo em banco para obra → desemprego → agiota → pagamento da dívida. 
 
Maria 
Empréstimo em banco para conserto da Kombi → roubo da Kombi → perda do ganha-pão → agiota 
→ inadimplência → ameaça de morte → venda de casa → volta à família (NE). 
 
Mario 
Emergência (batida de carro) → ameaça de morte → empréstimo em financeira para pagar prejuízo 
→ pagamento de dívida.  
 
João 
Doença → suspensão de renda → uso de reservas. 
 
Renata 
Morte por assassinato → depressão → não pagamento de contas → “nome sujo”. 
 
Rose 
Parente envolvido com tráfico → falsificação de cheque → inadimplência → “nome sujo” → venda da 
lanchonete → perda da atividade remunerada. 

 

EVENTOS DESENCADEADORES CONSEQUENCIAS FINAIS 

− Desemprego 
− Redução ou suspensão de renda 
− Gravidez 
− Separação / divórcio 
− Doença ou morte 
− Emergências. 

− Perda de crédito 
− “nome sujo” 
− “sufoco” 
− Perda do ganha-pão 
− Perda de ativos (casa, carro ...) 
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Figura 4 – Sequencia de eventos associados a problemas financeiros - Fonte: MATTOSO 

(2005, p. 147). 

 

De um modo geral, dos resultados apresentados nas figuras 3 e 4, observa-se 

que alguns não conseguiram quitar as suas dívidas e ficaram inadimplentes e até 

tiveram seu nome incluído em cadastros de mal pagadores, entretanto, mesmo os 

entrevistados que pagaram as suas dívidas, passaram por situações de dificuldade 

ou tiveram que desfazer de patrimônio ou de eventuais reservas ou até mesmo 

perderam o emprego e ficaram sem ter onde trabalhar. 

Uma das conclusões da pesquisa de Mattoso (2005) é que os fatores 

situacionais apareceram com peso relevante e com grande influência no surgimento 

de problemas financeiros para os mais pobres. 

O mercado financeiro oferece diversos serviços financeiros que poderiam 

evitar, eliminar ou atenuar as consequências dos problemas financeiros da 

população de baixa renda e, por isto, é preciso identificar qual o significado que a 

população de baixa renda atribui a tais serviços. 

 

2.4.2.4. O Significado dos Serviços Financeiros para a População de Baixa Renda  

Embora haja uma avalanche de serviços financeiros disponibilizados para a 

população de baixa renda, ocorre que nem sempre estes serviços têm a finalidade 

de resolver os problemas imediatos que se apresentam no cotidiano do pobre.  

Alguns deles têm o caráter preventivo e a sua função principal é garantir certo 

grau de segurança quanto ao futuro, uma melhor qualidade de vida, uma garantia de 

sobrevivência para os dependentes econômicos, a reposição de bens ou rendas e 

assim por diante, como é o caso das cadernetas de poupança, dos planos de 

previdência e dos seguros em geral, enquanto que outros, já integrados à vida do 

cotidiano de pessoas de outras classes econômicas, trazem comodidade, facilidades 

e até a sensação de “pertencimento”, como no caso das contas bancárias e dos 

cartões de débito e de crédito.  

Dentre estes, Mattoso (2005, p. 117 - 118) levantou em sua pesquisa que a 

conta bancária “apareceu como um demarcador social” trazendo uma “distinção 

simbólica entre os pobres da Rocinha” sendo, portanto, considerado como bastante 
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significativo para os entrevistados, assim como a posse de cartões de débito e/ou de 

crédito. 

“Ter um nome” ou “ter identidade” no sentido de estar adimplente com seus 

compromissos financeiros foi um grande significado percebido na visão dos 

entrevistados pela pesquisadora e quando os perdia, a sensação era da perda de 

um “status” conquistado ao longo do tempo. 

 O microcrédito foi considerado como significativo para os respondentes que 

fizeram uso dele, havendo casos de empreendedores que utilizaram esse 

mecanismo para iniciar ou alavancar seu negócio e mostraram-se satisfeitos e 

dispostos a repetir a experiência. 

Todavia, foram detectadas situações onde houve a necessidade de pegar 

dinheiro com financeiras ou com agiotas ou em “caixinhas” em razão dos 

entrevistados necessitarem de uma solução rápida para problemas emergenciais 

inadiáveis e, nestes casos, quase sempre as consequências dos “empréstimos” 

conseguidos, face aos elevados valores das taxas de juros cobradas, acabavam por 

trazer ou agravar problemas financeiros, logo, o significado para eles deste tipo de 

“serviço financeiro” era o de elevado grau de importância mas somente para serem 

utilizados em situações emergenciais ou extremas. 

Muitas vezes os problemas financeiros acabavam sendo agravados ao invés 

de serem solucionados, já que os empréstimos somente serviam para alongar o 

prazo para a solução do problema que motivou a sua concessão pelo banco ou pela 

financeira. 

No que se refere a seguros, que é um mecanismo auxiliar na prevenção de 

problemas financeiros, o pesquisador Maurício Blanco, citado na pesquisa do IETS 

(2011), trouxe à baila uma questão relevante sob o aspecto da proteção para o 

consumidor de baixa renda: 

Quando lidamos com a questão de por que a população de 
baixa renda não tem acesso a seguro, enfrenta-se de fato um 
paradoxo: se os seguros existem para proteger contra riscos 
diversos, essa população deveria ser a primeira a buscar a 
proteção dos seguros já que sua exposição a riscos é maior do 
que a de outras camadas (IETS, 2011, p. 146).   
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 Pela questão levantada, a primeira vista, poderia parecer que os 

consumidores pobres não atribuem a seguros um significado tão importante que os 

motivasse a contratá-los, mas, contudo, esta não foi a conclusão a que chegou 

Mattoso (2005) em sua pesquisa, quando cita que as pessoas de baixa renda tinham 

consciência que os sinistros poderiam ocorrer e que elas não estavam imunes a 

eles, entretanto, alguns dos respondentes citaram que a premência das despesas 

não lhes permitia que se pensasse em eventos futuros e ainda mais de ocorrência 

incerta ou de ocorrência certa, porém, incerta em relação à época (evento morte). 

 O IETS (2011) levantou, nas comunidades pesquisadas, que os fatores 

socioeconômicos, como a insuficiência de renda, o baixo nível educacional e a 

irregularidade no emprego, têm um peso fundamental na falta de planejamento 

financeiro para o futuro e aí se incluiria o seguro, sendo preferível “entre pagar o 

prêmio de um seguro ou comprar um remédio para um filho doente, a pessoa não 

tem dúvida de escolher a segunda opção” (IETS, 2011, p. 97). 

 As outras causas levantadas, por aquele Instituto, para a pouca procura pelo 

seguro foram:  

 a falta de informação e conhecimento sobre o tema “seguro”, sendo que o 

menos desconhecido era o seguro funeral, embora em várias situações tivesse 

sido confundido pelos entrevistados com a assistência funeral; e  

 as variáveis culturais, os valores e as atitudes das pessoas, muito bem 

evidenciada em relação à contratação do seguro de vida, onde o candidato a 

segurado percebe que o mesmo irá beneficiar a outros, que não a si próprio e 

muitas vezes acaba por não contratá-lo. 

 Assim, no que se refere a seguro, o significado atribuído por pessoas de baixa 

renda, conforme Mattoso (2005) poderia estar associado a uma percepção de que a 

sua contratação seria algo desejável, mas, pertencentes a outras camadas sociais. 

 Finalmente, quanto às cadernetas de poupança, a pesquisadora observou 

que era um mecanismo pouco utilizado, não só pela reduzida falta de sobra de 

renda, como também pela concepção de alguns indivíduos de que seria preferível o 

investimento em mercadorias para seus empreendimentos ou na abertura de outros 
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negócios ou, ainda para o consumo principalmente de eletrodomésticos e 

equipamentos eletrônicos. 

 

2.4.2.5. Como os Pobres Solucionam seus Problemas Financeiros 

Embora sejam poucos os estudos na literatura nacional e internacional que 

tratam das soluções adotadas pelos consumidores pobres para os seus problemas 

financeiros, merece destaque a pesquisa realizada por Brusky e Fortuna (2002), 

onde são enumerados, em uma matriz, as necessidades financeiras e os 

mecanismos mais utilizados para satisfazê-las, pela população de baixa renda 

(Quadro 2).  

Quadro 2 – Necessidades financeiras e mecanismos atuais 
 

NECESSIDADES FINACEIRAS E MECANISMOS ATUAIS 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
IS

  Baixíssima Renda Baixa Renda Médio-baixa Renda 

 
Doença 
Gastos 

médicos 

 
parente 
agiota 
fiado 

venda de bens 

 
parente 

empregador 
venda de bens 

financeira 
agiota 

 

parente 
linha de crédito do banco 

empréstimo no cartão  
cheque pré 

E
V

E
N

N
T

O
S

 D
O

 C
IC

L
O

 D
A

 V
ID

A
 

 
 

Morte 

 
lista na vizinhança 

parentes 
financiamento na 

funerária 
 

 
parentes 

financiamento na funerária 
agiota 

seguros 

 
parentes  

financiamento na funerária 
empréstimo no cartão  

linha de crédito no banco 

 
 

Casamento 

 
 

Poupança 

 
 

poupança 
parentes 

 

 
poupança 
parentes 
crediário 

empréstimo bancário 
 

 
Outras 
festas 

 
poupança 

[crediário dos outros] 
fiado 

 

 
poupança 
crediário 

 

 
empréstimo bancário 

caixinha 

 
Reforma da 

casa 

 
empréstimo empregador 

crediário dos outros 
sorteio 

 

 
empréstimo empregador 

caixinha 
empréstimo bancário 

 

 
parentes  

empréstimo bancário 
 
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 
Educação 

 

 
uso não identificado 

 
parentes  

 

 
indenização de emprego 

anterior 

Iniciar 
negócio 

 
uso não identificado 

indenização de emprego 
anterior 

indenização de emprego 
anterior 

Ampliar 
negócio 

uso não identificado crediário 
cartão de crédito 

cheque 
agiota 

Empréstimo IMFsorteio 

crediário 
empréstimo bancário 

cartão de crédito 
cheque empréstimo IMF 

sorteio 
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NECESSIDADES FINACEIRAS E MECANISMOS ATUAIS (continuação) 
E

V
E

N
T

O
S

 S
A

Z
O

N
A

IS
 

 Baixíssima Renda Baixa Renda Médio-baixa Renda 

 
 
 

Final de ano 

 
 

crediário dos outros 
fiado 

 

 
 

crediário  
caixinha 

 

 
crediário 
caixinha 

cheque pré-cheque especial 
cartão 

linha de crédito no banco 
 

Carnaval e 
São João 

fiado 
parentes 

crediário 
parentes 

cartão 
cheque pré 

Impostos uso não identificado uso não identificado pagamento em parcelas 

 
Material 
escolar 

 

 
parentes 

 

 
crediário 

cheque pré 

 
crediário 

cheque pré-cartão 

 
Fonte: BRUSKY; FORTUNA (2002, p. 36). 

 

A matriz elaborada pelos citados pesquisadores, divide as necessidades em 

quatro grandes categorias: “Emergências”, “Eventos do Ciclo da Vida”, 

“Oportunidades” e “Eventos Sazonais” e, em cada categoria foram enumerados os 

eventos em ordem decrescente de pressão que exercem sobre os orçamentos 

financeiros dos entrevistados, os quais foram distribuídos em 3 grupos de acordo 

com sua classe de renda: “Baixíssima Renda”, “Baixa Renda” e “Médio-baixa 

Renda”. 

Esta matriz é bastante interessante porque permite uma fácil e rápida 

visualização dos principais problemas financeiros do pessoal de baixa renda, assim 

como também as estratégias por eles adotadas para a sua solução. 

Outro estudo bastante interessante que trata da matéria é o de Mattoso 

(2005) que procurou aprofundar-se mais no tema e também identificou várias 

estratégias adotadas pelos consumidores para solucionar seus problemas 

financeiros, citando, por exemplo, que aqueles ocasionados por doenças ou com 

excesso de prestações pendentes, eram compensados em diversas situações por 

mais trabalho através de horas extras ou trabalhos nas férias.  

Aliás, esta constatação da pesquisadora, foi confirmada pelo IETS (2011) que 

levantou que uma das maneiras adotadas pelos entrevistados para resolver 

problemas financeiros é o aumento da carga de trabalho, ressaltando, entretanto, 

que isto nem sempre é possível.  

Outra solução encontrada para cobrir custos inesperados ou extraordinários 

da população de baixa renda foram sintetizadas por Mattoso (2005) quando citou 

que “os grupos familiares reduziam seus níveis de consumo e adiavam compras 
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supérfluas. Às vezes, como último recurso, cortavam gastos na alimentação, luz e 

água.” (MATTOSO, 2005, p. 91 - 92). 

Outras estratégias foram observadas pela pesquisadora, dependendo do tipo 

de problema financeiro experimentado, as quais, de uma forma resumida, estão 

relacionadas na tabela 2. 

Tabela 2 – Como os pobres solucionam seus problemas financeiros. 

Evento Causador de Problema Financeiro Estratégia Adotada para a Solução 

Acidente com veículo. Empréstimo bancário 

Roubo de carro  Agiota 

 Empréstimo em financeira 

Dívida com Agiota Venda da casa 

Operação de hérnia Aproveitamento de reservas financeiras 

Inadimplência com as contas em decorrência de 
morte de filho 

Não pagou e ficou com o “nome sujo”. 

Utilização fraudulenta de cheque por ex-marido  Venda de lanchonete para pagar parte da 
dívida 

 “Nome sujo”. 

Não especificados Empréstimo feito pela patroa 

Falta de recursos para tirar fotocópias na escola Pagamento feito por colega de turma 

Funeral de filho Empréstimo 

Necessidade de ampliação da casa de um 
cômodo para abrigar casal e dois filhos 

Financiamento de material de construção. 

 

Fonte: Adaptado de MATTOSO (2005, p. 92 - 106). 

 

Algumas outras soluções foram apresentadas à pesquisadora, sem estarem 

vinculadas especificamente a nenhum dos fatores relacionados na Tabela 2. 

Uma destas soluções apresentadas foi “o apoio das redes de relação social”, 

representadas por amigos, parentes e até patrões, que permitiam que os 

compromissos fossem honrados e os problemas financeiros não fossem deflagrados 

ou agigantados. 

Com relação a estas redes de relacionamento social, consta do estudo do 

IETS (2011) que, embora durante as entrevistas tenha sido observada a formação 

de grupos solidários, esta forma de socorro, assim como o seguro, não foram 

opções mencionadas como instrumento de gestão de risco pelos respondentes na 

comunidade Santa Marta. 

Quanto aos produtos de seguro como forma de prevenção e solução para 

riscos financeiros, Mattoso (2005) concluiu em sua pesquisa que os entrevistados os 

viam como inacessíveis, sendo observado que o sonho para alguns deles era ter um 

seguro saúde privado. 
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 Outras soluções apresentadas para os problemas financeiros dos pobres, 

foram: o corte nos gastos, as compras à vista ou em cartão de amigos, a utilização 

de cartão de crédito para diluir a dívida e a contratação eventual de seguro, embora, 

a autora tenha informado que um dos entrevistados informou já ter contratado um 

seguro de vida e ter desistido por causa da necessidade de pagar outras despesas e 

na hierarquia dos gastos tal seguro não era prioritário. 

O referido entrevistado acrescentou ainda que a contratação de seguro de 

automóvel na comunidade era justificada pela alta frequência de ocorrências de 

roubo e furto na região e que é rara a contratação do seguro de residência, em 

razão da maioria das construções na comunidade estarem ilegais. 

Desta maneira, foi observado que a solução dos problemas financeiros dos 

pobres, passava por uma “hierarquia de necessidades financeiras”, iniciando “pelos 

serviços menos arriscados e mais básicos, para depois passar para produtos de 

risco médio como os planos de pensão e seguros” para finalmente chegar aos 

grandes riscos, onde se enquadravam as ações e outros ativos. (MATTOSO, 2005, 

p.79). 

Finalizando, pode-se dizer de uma forma resumida, que: 

Diante de problemas financeiros, os pobres utilizam várias 
estratégias que lhes permitem soluções mais ou menos 
adequadas, mais ou menos definitivas. As principais 
estratégias identificadas neste estudo foram: não pagar; 
contrair empréstimos; aumentar a renda; construir reservas; e 
vender ativos (MATTOSO, 2005, p. 153). 
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3. SEGUROS PRIVADOS NO BRASIL E MICROSSEGUROS 

A legislação básica de seguros, em especial o Decreto-Lei 73, de 21 de 

novembro de 1966, estabelece normas para a contratação de seguros no Brasil, 

definindo: contratante, contratada, intermediários e formas de comercialização, 

dentre outros, privilegiando os seguros tradicionais, sem, todavia, tratar 

especificamente de microsseguros.  

Ainda dentro da legislação básica que trata de seguros no Brasil neste estudo 

serão consideradas algumas das disposições do Decreto 60.459/1967 que 

regulamenta o Decreto-Lei 73/1966, a Lei 10.406/2002 que institui o Código Civil 

Brasileiro e a Lei 6.404/1976 que dispõe sobre as Sociedades por Ações. 

No que se refere a microsseguros, devido à morosidade da tramitação na 

Câmara dos Deputados do Projeto de Lei 3.266, de abril de 2008, o Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP decidiu editar a Resolução nº 244, de 06 de 

dezembro de 2011, delegando à SUSEP a responsabilidade pela edição do marco 

regulatório para o segmento de microsseguros, o que ocorreu em 27 de junho de 

2012, com a publicação pela mesma das Circulares nºs 439 a 444, suprindo 

parcialmente  a lacuna deixada pela legislação básica no que tange a microsseguro, 

uma vez que não houve a regulamentação do seguro saúde. 

O microsseguro é um mecanismo que visa dar proteção aos ganhos e 

conquistas da população de baixa renda, sendo, portanto, um instrumento de apoio 

ao crescimento e ao progresso desta classe menos favorecida.  

O mercado segurador brasileiro vem descobrindo que o segmento de baixa 

renda, composto pelas classes “C”, “D” e “E”, é um grande viés a ser explorado para 

a comercialização dos produtos classificados como microsseguros, pelo seu 

crescimento, chegando a atingir 168.226.644 de brasileiros em 2009, conforme 

“pirâmide populacional dividida em classes econômicas” onde são comparadas as 

populações nos anos de 2003, 2008 e 2009 apresentada no gráfico 1. 

Neste estudo são considerados os resultados dos estudos mais recentes que 

tratam de microsseguro, realizados por Churchill (2009), por Nery (2009), pelo IETS 

“(2011) e pela Comissão Consultiva de Microsseguro instituída pela SUSEP (2008), 

sendo este último a base inicial para a regulamentação do microsseguro de danos, 

de pessoas, de previdência complementar aberta e de capitalização no Brasil. 
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3.1. SEGUROS PRIVADOS 

Em 21 de novembro de 1966, através do Decreto-lei nº 73, o Presidente da 

República determinou que todas as operações de seguros privados no Brasil 

passassem  a ser regidas pelas disposições implantadas pelo citado diploma legal, 

criou o Sistema Nacional de Seguros Privados – SNSP e, através do seu Artigo 3º, 

definiu que seriam consideradas como operações de seguros privados, os seguros 

de coisas, pessoas, bens, responsabilidade, obrigações, direitos e garantias. 

A composição do Sistema Nacional de Seguros Privados sofreu alterações 

introduzidas pela Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007, sendo, 

atualmente, constituído pelos seguintes órgãos: 

a) Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP;  

b) Superintendência de Seguros Privados - SUSEP;  

c) Resseguradores; 

d) Sociedades autorizadas a operar em seguros privados;  

e) Corretores habilitados.  

Cabe ressaltar que em 28 de janeiro de 2000, por força da Lei nº 9.961, que 

criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar  - ANS, os seguros saúde deixaram 

de ser regulados pela SUSEP e, por conseguinte, a atual regulamentação de 

microsseguros, que encontra-se em vigor desde 27 de junho de 2012, não alcança 

este segmento do mercado segurador. 

Na oportunidade em que foi sancionado o citado Decreto-lei 73, o 

microsseguro ainda não fazia parte do cenário nacional do mercado de seguros e, 

portanto, não houve a inserção de nenhuma regulamentação específica sobre o 

mesmo. 

Da mesma forma, quando foi sancionada a lei 10.402, que instituiu o Código 

Civil Brasileiro, em 10 de janeiro de 2002, nada foi mencionado sobre microsseguro, 

embora tal dispositivo legal tenha dedicado o Capítulo XV, do Titulo VI, à 

normatização complementar do seguro, subdividindo-o em três seções, sendo a 

primeira relativa a disposições gerais, a segunda a seguro de dano e a terceira a 

seguro de pessoa. 

Consideram-se ainda, dentre outros, como dispositivos legais básicos 

aplicados à atividade de seguros: 



71 

 

 A lei 4.594, de 29 de dezembro de 1964 que regula a profissão de 

corretor de seguros; 

 A lei 9.656, de 03 de junho de 1998 que versa sobre o seguro saúde 

suplementar; 

 O decreto-lei 261, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre as 

empresas de capitalização; 

 As diversas Resoluções do CNSP e as Circulares da SUSEP. 

Coube à SUSEP, por delegação do CNSP através da Resolução nº 244, de 

06 de dezembro de 2011, estabelecer o marco regulatório para a criação, oferta e 

distribuição de planos de microsseguros, no âmbito de sua atuação. 

Entende-se por plano de microsseguro a modalidade de seguro destinada aos 

consumidores de baixa renda, podendo ser focada na proteção social ou serviço 

financeiro que torna os consumidores das classes C, D e E em segmento rentável 

para os seguradores brasileiros. (SUSEP, 2010). 

Churchill (2009) define microsseguro como sendo “a proteção da população 

de baixa renda contra perigos específicos em troca de pagamentos  regulares de 

prêmios proporcionais à probabilidade e custo do risco envolvido”.  

Tal definição envolve todos os princípios dos seguros tradicionais, porém com 

coberturas, prêmios7 e serviços moldados para a população de baixa renda, visando 

a criação de mecanismos de proteção em razão da sua vulnerabilidade financeira e 

aproveitando a oportunidade desta geração de renda para a redução da pobreza 

(MATOS, 2007). 

É bastante comum a confusão entre microsseguro e seguro popular, por 

apresentarem em sua maioria custos reduzidos, entretanto, tem aspectos e 

conceitos totalmente diferenciados. (MATOS, 2007).  
O microsseguro abrange os produtos de seguro destinados à população de 

baixa renda, representada pelas classes econômicas C, D e E, enquanto que o 

seguro popular, ainda que com prêmio reduzido, destina-se a qualquer classe 

econômica.  

Os seguros populares seguem os padrões técnico-administrativos dos planos 

de seguro tradicionais, enquanto que os planos de microsseguros possuem uma 

                                                 
7
 Na atividade de seguro, o vocábulo prêmio refere-se ao valor pago pelo comprador do serviço, enquanto que 

indenização é a palavra utilizada para designar os valores recebidos pelos beneficiários dos seguros ou 

microsseguros contratados. 
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regulamentação específica, implementada pelas Circulares da SUSEP nºs 439 a 

444, de 27 de junho de 2012, que estabeleceram regras a serem seguidas no que se 

refere a: público alvo; condições gerais aplicáveis; parâmetros obrigatórios a serem 

respeitados pelas seguradoras de microsseguros na elaboração de seus produtos; 

definição das coberturas permitidas; limites máximos de garantia, capital segurado e 

benefícios; riscos excluídos; formas de contratação; inserção de franquias e 

carências; contratação de correspondentes de microsseguros; documentos do 

seguro e do sinistro; e canais de distribuição mais amplos admitindo-se, até mesmo, 

a  utilização de meios remotos para a venda de microsseguro. 

 

3.2. MICROSSEGURO NO BRASIL 

Mesmo antes dos planos de microsseguro serem regulamentados no Brasil, 

face à grande demanda existente à época, o mercado segurador brasileiro, 

devidamente autorizado pela SUSEP, vinha criando e comercializando produtos sob 

a forma de plano de microsseguro, como um mecanismo de proteção para a 

população de baixa renda e como uma fronteira entre os serviços financeiros e a 

proteção social (SUSEP, 2012).  

A partir de 2012, com o microsseguro regulamentado, o mercado segurador 

brasileiro passou a ter o desafio de prover planos de microsseguro nos modelos 

estabelecidos pela SUSEP, que atendam as necessidades das pessoas de baixa 

renda e que despertem e perpetuem neste segmento da população, a cultura do 

seguro, fazendo-os crer que podem e devem resguardar seus patrimônios e 

assegurar uma melhor qualidade de vida para si e para seus beneficiários, através 

de microsseguros.  

O Brasil possui um grande potencial para o desenvolvimento desta 

modalidade de seguro e seus benefícios poderão atingir boa parte da população 

brasileira (SUSEP, 2010), cujas famílias estão nas camadas mais pobres da 

sociedade. 

Segundo Matos (2007) a população deverá receber esclarecimentos sobre o 

mercado segurador e as suas funcionalidades, através da disseminação de seus 

principais conceitos, evitando, assim, confundir o microsseguro com seguro popular, 

pois há uma grande diferença entre estas classificações de seguros, principalmente 
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no que diz respeito aos aspectos comerciais e ao foco da população a que se 

destinam.  

Em virtude de ser muito recente a regulamentação do microsseguro, o 

mercado brasileiro está trabalhando para adaptar-se às novas regras e para 

disponibilizar planos de microsseguro dentro dos padrões regulamentados 

recentemente pela SUSEP. 

Um dos aspectos previstos nos estudos iniciais e que não foi regulamentado é 

a desoneração fiscal, onde o governo participaria do processo de desenvolvimento 

do microsseguro, contribuindo para a redução dos custos do seguro, ajudando a 

simplificar o processo e reduzindo a carga tributária aplicada ao segmento. 

A proposta de desoneração fiscal objetiva criar mais atrativos para o consumo 

e a agregação das classes C, D e E ao mercado comprador de seguros. Como tal 

desoneração não ocorreu, uma vez que tal ação não é de competência da SUSEP, a 

regulamentação prendeu-se  a outros aspectos como à exigência de que se 

desenvolvam produtos próprios permitindo atender melhor as necessidades das 

classes de baixa renda.  Ainda assim, por consequência da regulamentação do 

microsseguro, espera-se que haja um crescimento das finanças, aliado a uma 

melhoria no padrão de vida do brasileiro de baixa renda, influindo diretamente no 

desenvolvimento sócio-econômico do país, desonerando o Estado, alavancando a 

economia através de suas vendas e expandindo o mercado segurador e a sua 

participação no PIB brasileiro. 

A regulamentação aprovada em junho de 2012 pretendeu eliminar as 

barreiras para a implantação do microsseguro e trouxe em seu bojo inovações 

ligadas a algumas questões, tais como: a forma de distribuição, a forma de 

recolhimento dos prêmios (nos seguros tradicionais o canal é o banco e uma grande 

massa abrangida pelo microsseguro não possui conta bancária) e, finalmente, a 

desburocratização na apuração, regulação e pagamento de sinistros.  Um adequado 

tratamento de tais questões pelo mercado segurador permanece como um grande e 

inovador desafio para a sua implantação no Brasil, porém, o mercado está disposto 

a atender às necessidades deste novo nicho, com produtos simples e populares, de 

enorme apelo comercial e que chegam para fortalecer o sistema financeiro do País.   

A precificação adequada poderá elevar a confiança do consumidor nos 

produtos de microsseguro e suas taxas deverão ser estabelecidas de forma justa por 

atuários.  
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Não obstante, como ainda não há a comercialização do microsseguro em 

larga escala no Brasil, não existem dados de experiência própria disponíveis, para 

que se faça uma precificação equitativa e adequada. Assim sendo, para obtermos 

taxas mais confiáveis e justas, deve-se recorrer aos dados específicos do público-

alvo e quanto maior seu volume, maior será a credibilidade do consumidor 

(CHURCHILL, 2009). 

Em relação à definição dos preços, devem ser considerados os vários 

interesses divergentes no âmbito de uma seguradora, como acionistas, gerentes, 

corpo administrativo, correspondentes e corretores de microsseguros. Com isso, 

deve ser estabelecido um prêmio líquido que cubra os custos dos benefícios, bem 

como um prêmio bruto que concilie os benefícios e carregamentos das apólices, 

procurando a sustentabilidade ideal para as operações em microsseguros (ARAUJO, 

2009). 

Entretanto, o sucesso de longo prazo do microsseguro para o mercado 

segurador brasileiro estará baseado nos dados acumulados em um sistema de 

informação gerencial, o qual possa ser periodicamente revisado, adequando as 

taxas até à formação de um banco de dados de qualidade e tecnicamente prudente 

na visão dos atuários (CHURCHILL, 2009). 

Este é um mercado promissor, que trará tranqüilidade à população de baixa 

renda, porque engloba uma clientela potencialmente significativa, onde o 

microsseguro insere-se como um mecanismo de respaldo financeiro com 

características de assistência social, a preços justos e que permitirão a dinamização 

da economia através da inclusão social desta camada, a qual encontra-se total ou 

parcialmente desprotegida e desamparada pela sociedade. 

Desde o final de 2003, o governo brasileiro começou a definir ações para 

disponibilizar produtos e serviços financeiros adaptados à realidade sócio-

econômica da população de baixa renda. 

No âmbito da atividade securitária, coube à SUSEP, autoridade supervisora e 

controladora do mercado segurador brasileiro, exceto no âmbito dos seguros saúde, 

desenvolver seguros simplificados e de baixo custo voltados para este novo 

segmento de mercado.  

Em setembro de 2004, a SUSEP estabeleceu as condições padronizadas 

para um seguro de vida popular e o Decreto 6.306 fixou as novas alíquotas para o 

IOF, com valor reduzido para os Seguros de Vida.  Esta conduta começou a gerar 
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interesse na população de baixa renda, ainda que este produto não fosse 

direcionado especificamente para ela, porém, o mercado atentou para as 

possibilidades de crescimento no setor dando o primeiro passo em direção aos 

microsseguros. 

Tanto o microcrédito quanto o microsseguro são ferramentas baseadas em 

economias de escala e as características dos demandantes são muito semelhantes 

(GONZALEZ, PIZA e GARCIA. 2009).  

A sinergia entre as microfinanças e os microsseguros dá-se à medida que 

esta modalidade de seguro funciona como uma rede de proteção, impedindo a 

queda do patamar sócio-econômico já atingido e evitando a volta à base da pirâmide 

social. 

A camada de baixa renda da sociedade está circundada de perigos que 

causam alto impacto na unidade familiar, e essa população não consegue lidar com 

situações de crise. Tais riscos ocasionam substanciais perdas financeiras, fora a 

incerteza contínua de quando e como estes prejuízos podem ocorrer. A apreensão 

eterna faz essa camada da sociedade deixar de lado as oportunidades de geração 

de renda que poderiam contribuir para a redução da pobreza.   

 
Pessoas de baixa renda vivem em ambientes cheios de riscos, 
vulneráveis a muitos perigos, entre os quais doenças, morte 
acidental e invalidez, perda de bens por furto ou incêndio, 
perdas agrícolas e desastres, tanto naturais quanto causados 
por seres humanos.  Os pobres são mais vulneráveis do que o 
resto da população, assim como também são os menos 
capazes de enfrentar a crise quando ela ocorre (CHURCHILL, 
2009 
, p. 12). 

 
O microsseguro necessita de desenvolvimento de produtos próprios para 

essas classes que são ignoradas pelo mercado tradicional de seguros, atendendo 

aos riscos pertinentes à sua realidade e que estejam dentro das suas possibilidades, 

estendendo a proteção social para as pessoas carentes, de forma a amenizar a 

desigualdade social, ao mesmo tempo em que atua como novo segmento para o 

mercado segurador (CHURCHILL, 2009). 

Para o conhecimento das realidades, das necessidades e da percepção da 

população de baixa renda no Brasil quanto aos planos de microsseguros, algumas 

seguradoras e pesquisadores interessados no tema, realizaram estudos que são 
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utilizados para a criação de planos de microsseguros que atendam aos padrões da 

atual regulamentação e como subsídio para novas pesquisas. 

Churchill (2009) apresenta o resultado de quatro anos de estudo do processo 

de prover seguro aos mais pobres, focando os ramos vida e saúde, já que os 

eventos morte e doença foram os que apareceram com mais freqüência nas 

pesquisas de demanda, concentradas em organizações com no mínimo três anos de 

funcionamento e que cobríam pelo menos 3.000 vidas, em países da África, Ásia e 

América Latina, com a finalidade de entender as boas e as más práticas envolvidas 

na contratação de microsseguros. 

Em 2008, o Conselho Nacional de Seguros Privados, através do Ato CNSP nº 

10/2008, criou a Comissão Consultiva de Microsseguros (CCM), promovendo 

estudos sobre microsseguros e assessorando o CNSP no que se refere aos seus 

aspectos técnicos e operacionais, e cuja composição era de representantes dos 

seguintes órgãos: Ministério da Fazenda, SUSEP, BACEN, Ministério da Previdência 

Social, FENASEG, FENACOR e FUNENSEG.  

No mesmo ano, a SUSEP instituiu o Grupo de Trabalho de Microsseguros 

(GT SUSEP), com a finalidade de apresentar estudos, assessorar e secretariar os 

trabalhos da Comissão Consultiva, composto por técnicos especialistas dos 

diferentes departamentos da autarquia. O Grupo de Trabalho da SUSEP relacionou 

os aspectos técnicos, legais e operacionais do microsseguro, envolvendo 

representantes de todos os departamentos com intuito de quebrar as barreiras 

internas permitindo a integração dos setores sobre o tema. O Grupo de Trabalho da 

SUSEP estabeleceu o cronograma dos trabalhos e apresentou quatro relatórios 

parciais, onde se definem: o conceito de microsseguro, identificação das barreiras 

regulatórias, partes interessadas e os principais parâmetros para os produtos 

(SUSEP, 2010). 

Um dos trabalhos de destaque da CCM foi proporcionado pela FUNENSEG, 

que elaborou um completo Programa de Pesquisas de Microsseguros e cujos 

resultados finais da CCM podem ser encontrados no Relatório Final ao Conselho 

Nacional de Seguros Privados. (SUSEP, 2010). 

 

3.2.1. Regulamentação do Microsseguro 
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A efetiva regulamentação do microsseguro no Brasil ocorreu com a 

promulgação e publicação em Diário Oficial, em 6 de dezembro de 2011, da 

Resolução do CNSP nº 244 e, em 27 de junho de 2012, das Circulares da SUSEP 

nºs 439 a 444. 

As condições para a autorização e funcionamento das sociedades 

seguradoras e das entidades de previdência complementar aberta foram 

estabelecidas pela SUSEP através da Circular nº 439 que estabeleceu que tais 

empresas quando já constituídas para operar com seguros de pessoas e/ou de 

danos e/ou de previdência, poderão incluir os planos de microsseguro no mix de 

produtos por elas ofertados.  Alternativamente, foi permitida a criação  de empresas 

específicas para atuar em microsseguros (de pessoas e/ou de danos), sob a 

denominação de microsseguradoras, e, neste caso, somente poderão atuar com 

planos de microsseguro e no segmento para as quais vierem a ser autorizadas 

(pessoas, danos e previdência complementar aberta). 

No campo da comercialização dos microsseguros, as inovações introduzidas 

e que merecem destaque foram: a criação do corretor de microsseguros; do 

correspondente de microsseguros; e a permissão da venda de plano de 

microsseguro por meios remotos. 

 

3.2.2. Regulamentação do Corretor de Microsseguro 

   A legislação estabeleceu que o corretor de microsseguros somente pode 

ser pessoa natural que tenha concluído de forma comprovada o ensino fundamental 

e deve obter uma habilitação técnico-profissional através de curso específico 

ministrado pela Fundação Escola Nacional de Seguros – FUNENSEG ou por outra 

instituição de ensino autorizada pela SUSEP. 

A sua função é a de ser o intermediário legalmente autorizado a promover e 

angariar contratos de microsseguro entre os consumidores de microsseguros e as 

seguradoras e/ou entidades abertas de previdência complementar.  

Há diversas diferenças entre o corretor de microsseguros e o corretor de 

seguros, como por exemplo: o corretor de seguros pode ser tanto pessoa física 

quanto pessoa jurídica, enquanto que, pela citada norma da SUSEP, o corretor de 

microsseguros somente é citado como pessoa física. 
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A escolaridade exigida como pré-requisito para se habilitar como corretor de 

seguros é o ensino médio enquanto que para o corretor de microsseguros esta se 

resume ao ensino fundamental. 

A SUSEP estabeleceu também uma carga horária bastante restrita de 

apenas 30 horas para o curso de habilitação técnico-profissional do corretor de 

microsseguros, abrangendo as seguintes disciplinas mínimas: “Conceitos Básicos de 

Seguros e Previdência Complementar Aberta”, “Operações de Seguros e 

Previdência Complementar Aberta”, “Conceito de Microsseguro”, “Papel e Potencial 

do Microsseguro”, “Formação em Microsseguro”, “Legislação Básica de Seguros, 

Previdência Complementar Aberta e Capitalização”, “Direitos do Consumidor 

(Código de Defesa do Consumidor)”, “Estratégia de Comercialização em 

Microsseguro – A Intermediação e os Correspondentes em Microsseguro” e “Ética, 

Honestidade e Confiança no Mercado de Microsseguro”. 

Outro ponto que merece destaque nas deliberações da SUSEP é a 

autorização para o corretor de seguros tradicional comercializar também planos de 

microsseguros em razão de seu curso de habilitação técnico-profissional ser mais 

abrangente. 

 

3.2.3. Regulamentação do Correspondente de Microsseguro 

A regulamentação vigente para a comercialização de seguros tradicionais 

não prevê a atuação de correspondentes, sendo, portanto, uma inovação a 

permissão da SUSEP para que haja a oferta de plano de microsseguro por 

intermédio de correspondentes de instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Para atuar com correspondentes de microsseguros, as seguradoras e/ou 

entidades abertas de previdência complementar, deverão preliminarmente firmar 

contrato com os mesmos, onde estarão contempladas as atividades a serem 

realizadas por eles, como, por exemplo: o fornecimento ao contratante de 

informações cadastrais dos proponentes, segurados e participantes. 

Além destas, se forem relacionadas às atividades regulares desenvolvidas 

pelos correspondentes contratados, as contratantes poderão transferir para eles 

também a execução dos serviços de cobrança de prêmio, arrecadação de 

contribuição, pagamento de indenização e de benefício. 



79 

 

Visando resguardar os direitos dos consumidores e tornar claras as 

responsabilidades das entidades que atuarem com correspondentes de 

microsseguros e de seus contratados, a SUSEP estabeleceu regras específicas 

sobre como devem ser firmados os contratos entre a sociedade ou entidade e a 

instituição autorizada pelo Bacen para ofertar planos de microsseguro como seus 

correspondentes. 

Um dos pontos citados que merece especial destaque na regulamentação é 

a existência da responsabilidade solidária das seguradoras e/ou entidades abertas 

de previdência complementar em relação aos serviços prestados pelos 

correspondentes de microsseguros, o que visa conceder ao consumidor de baixa 

renda uma certa tranquilidade, por saber que o órgão regulador implementou mais 

um mecanismo garantidor da prestação dos serviços de microsseguro contratados, 

ainda que através de correspondentes de microsseguros. 

De forma a deixar mais transparente para o mercado segurador e para o 

consumidor de microsseguros quais as atividades que podem ser transferidas para o 

correspondente de microsseguros, a SUSEP definiu-as de forma detalhada em sua 

regulamentação.  

A prestação de serviços executada pelo correspondente de microsseguro 

poderá abranger desde as atividades iniciais relativas à oferta do produto até o  

pagamento de indenização ou capital segurado ou benefício, em nome da sociedade 

seguradora ou entidade. 

 Sendo o microsseguro destinado ao consumidor de baixa renda, observa-se 

pela legislação apresentada que a entidade reguladora preocupou-se em facilitar a 

comercialização dos planos de microsseguros, incluindo os meios remotos e 

admitindo a participação dos correspondentes de microsseguros, de forma a ampliar 

a capilaridade da venda do produto. 

Nota-se, todavia, que a SUSEP não se descuidou das questões relacionadas 

à credibilidade, transparência e garantia da prestação dos serviços contratados, 

exigindo que os correspondentes de microsseguros mantenham canais de 

divulgação ao público em geral de sua condição de prestador de serviços à 

seguradora ou entidade que o contratou, dos produtos comercializados e dos 

telefones destinados ao atendimento do consumidor de microsseguros. 
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3.2.4. Comercialização por Meios Remotos 

A SUSEP estabeleceu como meios remotos para a venda de microsseguro, 

aqueles que permitam a troca de e/ou o acesso a informações e/ou todo tipo de 

transferência de dados por meio de redes de comunicação envolvendo o uso de 

tecnologias tais como internet pública ou privada, telefonia, televisão a cabo ou 

digital, sistemas de comunicação por satélite, entre outras. 

A SUSEP ao autorizar a comercialização de microsseguro por meios remotos, 

estabeleceu normas específicas acerca da utilização de tais meios e permitiu o seu 

uso tanto para bilhetes, quanto para apólices individuais e certificados individuais de 

microsseguros (exceto certificados individuais de planos de previdência), desde que 

os mesmos sejam emitidos sob a hierarquia da Infra-estrutura de Chaves Públicas 

(ICP-Brasil), com identificação de data e hora de envio e recebimento, e que possam 

ser impressos, a qualquer tempo, e que possam ter sua versão física disponibilizada 

por uma mera solicitação verbal ou por meio remoto do segurado à sociedade 

seguradora ou a seu representante.  

 Outra exigência para a contratação de seguros por meios remotos é a 

remessa obrigatória ao segurado, de mensagens de educação financeira inerentes 

ao contrato de microsseguro, durante todo o período de vigência de suas coberturas, 

além da disponibilização de acesso irrestrito às informações sobre o plano 

contratado, com telefone gratuito de central de atendimento exclusiva para 

atendimento a clientes de planos de microsseguro, com funcionamento em horário 

comercial, devendo ser registrado e comunicado ao consulente o número de 

protocolo de atendimento, com a respectiva data e hora do contato. 

 

3.2.5. Parâmetros e Coberturas dos Planos de Microsseguro 

A SUSEP estabeleceu parâmetros mínimos e obrigatórios para os planos de 

microsseguros estando dentre eles os seguintes: a(s) cobertura (s) oferecida(s), os 

riscos e/ou bens excluídos e limites máximos referentes a cada cobertura oferecida, 

a franquia ou carência aplicável a cada cobertura, o tipo de documento que será 

utilizado para a emissão do plano de microsseguro (bilhete ou apólice individual ou 

certificado individual), a(s) forma(s) de pagamento do prêmio ou da contribuição, os 

documentos necessários para cada cobertura para a análise, regulação e liquidação 

de sinistro e o prazo máximo para o pagamento de indenização ou de benefício. 
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Uma característica importante dos planos de microsseguros parametrizada 

pela SUSEP é a definição da forma de contratação de qualquer uma das coberturas 

de seguro de danos que somente poderá ser a primeiro risco absoluto8, sendo esta a 

mais benéfica para os segurados, por dispensar a vinculação da importância 

segurada ao valor em risco do objeto do seguro, em caso de ocorrência de sinistro 

coberto. 

No que se refere à classificação das coberturas, foi estabelecida uma divisão 

em dois grupos: seguros de pessoas e seguros de danos, podendo, todavia, um 

plano de microsseguro contemplar uma ou mais coberturas de um ou de ambos os 

grupos citados. 

No grupamento de seguros de pessoas, as seguradoras poderão fornecer as 

seguintes coberturas: morte, morte acidental, reembolso de despesas com funeral, 

invalidez permanente e total por acidente, despesas médicas, hospitalares e/ou 

odontológicas decorrentes de acidente pessoal, seguro educacional, diárias por 

internação hospitalar, diárias por incapacidade temporária, seguro desemprego, 

doenças graves, inclusão de cônjuge e dependentes e seguro para viagem. 

No grupamento de seguros de danos, a SUSEP determinou que as 

seguradoras poderão oferecer em seus planos de microsseguros, as seguintes 

coberturas: incêndio, danos elétricos, Vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, 

desmoronamento total ou parcial, inclusive decorrente de terremoto, maremoto, 

alagamento, inundação e ressaca, alagamento, inundação, acidentes de causa 

externa para equipamentos (eletrônicos ou não), podendo ser também incluída 

cobertura para perda de renda ou aluguel de outro equipamento em caso de sinistro 

coberto pelo plano de microsseguro contratado, roubo e/ou furto qualificado de bens 

de propriedade do segurado enquanto estiverem no interior do imóvel relacionado no 

plano de microsseguro, incluindo-se os danos ao imóvel no caso da ocorrência de 

tais eventos ou de sua simples tentativa, pagamento de aluguel a terceiros em 

decorrência de sinistro coberto, perda temporária de renda do segurado no caso de 

                                                 
8
 Existem três formas de contratação de seguro: “a risco total” recomendável quando determinado 

evento poderá acarretar a perda total do bem segurado e que enseja a aplicação do rateio dos 
prejuízos entre segurado e segurador quando o seguro for considerado insuficiente; “a primeiro risco 
relativo” indicado para as contratações de seguros de bens onde não se vislumbra a possibilidade de 
perda total do objeto do seguro em caso de ocorrência do evento segurado e na qual também aplica-
se o rateio dos prejuízos por insuficiência de verba segurada  e “a primeiro, segundo ... enésimo risco 
absoluto” onde não se  relaciona o valor segurado com o valor do objeto segurado em risco, não 
sendo, portanto, aplicável rateio dos prejuízos entre segurado e seguradora por insuficiência de valor 
segurado. 
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ocorrência de incêndio, raio ou explosão, que o deixou impossibilitado de continuar 

trabalhando temporariamente no imóvel sinistrado, gastos extras e despesas com 

documentação em razão de sinistro coberto, responsabilidade civil familiar, 

responsabilidade civil decorrente de acidente relacionado ao uso e conservação do 

imóvel e seguro para embarcação de pequeno porte e de rede de pesca. 

A definição dos riscos e/ou bens excluídos, os limites máximos de 

contratação, a aplicação ou não de franquia ou de carência, os tipos de documento 

para a emissão do plano de microsseguro, a(s) forma(s) de pagamento do prêmio ou 

da contribuição e os documentos necessários para a análise, regulação e liquidação 

de sinistro foi feita pela SUSEP por tipo de cobertura e o prazo máximo para o 

pagamento de indenização ou de benefício foi fixado em 10 (dez) dias contados a 

partir da data de protocolo da entrega da documentação completa comprobatória, à 

seguradora ou à entidade de previdência complementar ou de seu representante, o 

que vem a ser também um diferencial dos planos de microsseguros, uma vez que 

em seguros tradicionais este prazo é geralmente de 30 (trinta) dias. 

 

3.2.6. Projeto Estou Seguro 

O “Projeto Estou Seguro” é uma iniciativa da CNSEG, desenvolvido em 

parceria com o IETS e patrocinado pela Microinsurance Innovation Facility da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT. 

O referido Projeto foi viabilizado a partir da aprovação pela referida 

organização, de uma proposta de educação do consumidor de microsseguro, em 

março de 2009 e materializado após um contrato firmado em dezembro do mesmo 

ano com a CNSEG. 

Segundo o portal <www.microsseguro.com.br>, este projeto “conta com 

recursos da própria OIT - Organização Internacional do Trabalho, em torno de US$ 

350 mil, e o restante da CNSEG e da Bill & Melinda Gates Foundation”, sendo 

integrado tanto pela Associação de Moradores da Comunidade Santa Marta quanto 

pelo Grupo local Eco, que é:  

“uma entidade sem fins lucrativos e de caráter educacional e 
cultural e que se destina a promover e apoiar na Favela Santa 
Marta e, eventualmente, fora dela, atividades e iniciativas que 
visem o desenvolvimento humano integral das pessoas e da 
comunidade ...”. (GRUPO ECO, 1978) 
 

http://www.microsseguro.com.br/


83 

 

O Projeto possui duas fases, tendo a primeira sido desenvolvida no período 

de janeiro de 2010 a abril de 2011 e a segunda iniciada em novembro de 2011 e 

com previsão de término para julho de 2013. 

Segundo a CNSEG (2010), o objetivo do Projeto é “difundir a importância da 

proteção conferida pelo seguro e da gestão de risco para a população de baixa 

renda, e conhecer o mercado potencial de produtos de microsseguro” e a sua 

comunicação ocorreu através dos seguintes instrumentos:  

 Curta-metragem com participação de atores da comunidade. 

 Rádio novela distribuída através da rádio comunitária, com 8 capítulos, onde 

foram transmitidos conceitos importantes da atividade de seguros como a gestão 

de risco e a importância da contratação de microsseguro, além de mecanismos 

de educação e planejamento financeiro. 

 Teatro de rua, também tratando de temas ligados a seguros e com a participação 

de atores da própria comunidade. 

 Suportes gráficos: banners, cartazes, folhetos, etc. 

 Quiosque que mais tarde foi substituído por uma dependência disponibilizada 

pela CNSEG denominada “Casa do Seguro” destinado à informação e a 

comercialização dos microsseguros no interior da Comunidade Santa Marta. 

A comercialização do microsseguro foi delineada no Projeto Estou Seguro 

para a Comunidade Santa Marta sob a forma de venda “porta a porta”, com contato 

pessoal do corretor com os moradores e, portanto, “um corretor de seguros da 

comunidade local gera resultados melhores, dada a sua proximidade natural com o 

local” (CNSEG, 2010) dada a exigência de um alto grau de confiança entre 

contratante, contratado e intermediário. 

Segundo relatado pelo corretor de microsseguro, em entrevista realizada em 

abril de 2013, ele iniciou no Projeto após ter visto a divulgação realizada na 

Comunidade pela CNSEG, através do Grupo ECO, responsável pela captação de 

interessados em meados de 2009.  Ao procurar o Grupo ECO, o entrevistado foi 

selecionado para participar do curso de formação de corretor de microsseguros na 

FUNENSEG, tendo sido um dos habilitados na primeira turma. 

A CNSEG instalou na Comunidade Santa Marta um ponto de encontro 

denominada Casa do  Seguro, por entender que “uma referência física (um imóvel, 

totem ou balcão, por exemplo), bem localizada, em local de movimento, materializa 
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a presença do projeto na comunidade e facilita o encontro entre vendedor e cliente e 

reforça o processo de venda e difusão de informação” (CNSEG, 2010). 

O planejamento do Projeto Estou Seguro, previa as seguintes ações: 

“A - Entrada 

1. Mapeamento das instituições locais para 
estabelecimento de parceiras 
2. Estabelecer parceria, para implantar o projeto, com 
instituição que já mantém uma relação de confiança com a 
comunidade 
3. Manter diálogo contínuo, transparente e sincero com 
as lideranças 

B – Pesquisas qualitativas e quantitativas 

1. Conhecer o perfil sócio econômico da comunidade 
previamente 
2. Elaborar todos os questionários das pesquisas antes 
do início do Projeto 
3. Realizar a entrevista domiciliar com a participação de 
representante da comunidade 
4. Compartilhar e disponibilizar para a comunidade todo 
o conhecimento produzido durante o projeto 

C - Desenho e difusão dos meios de comunicação 

1. Elaborar roteiros que sejam adequados e acessíveis 
à comunidade 
2. Utilizar recursos humanos da comunidade 
3. Identificar canais de difusão adequados 
4. Promover atrações sobre o tema “seguros” de acordo 
com atividades artísticas identificadas com a comunidade 
5. Adotar mais de um roteiro para cada meio de 
comunicação utilizado 
6. Criar símbolos que identifiquem o Projeto junto à 
comunidade 

D – Venda de seguros 

1. Utilizar recursos humanos da comunidade 
2. Identificar perfil de microempreendedores 
3. Criar sinergia entre seguradoras e comunidade 
4. Informar o mercado sobre a necessidade da 
comunidade 
5. Manter canal aberto entre os corretores e 
seguradoras 
6. Adotar material educativo também impresso (na fase 
II do Projeto Estou Seguro, será adotada a Cartilha “Família 
Estou Seguro “) 

E - Transversal 

1. Manter diálogo contínuo, transparente e sincero com 
as lideranças 



85 

 

2. Identificar fatores que agreguem valor à comunidade 
3. Buscar ações em que a comunidade possa se “olhar” 
e fortalecer sua identidade 
4. Construir e alimentar uma esfera pública: setor 
privado, comunidade e academia 
5. Constituir um grupo multidisciplinar para elaborar, 
avaliar e monitorar o Projeto, incluindo representantes da 
comunidade  

F – Disseminação da metodologia empregada 

1. Construir o Kit metodológico do Projeto 
2. Realizar seminários sobre o Projeto para o mercado 
de seguros 
3. Criar um ambiente no site para divulgar as ações do 
Projeto” (CNSEG, 2010). 

O Projeto envolve as seguintes Seguradoras ACE, American Life, BB 

Seguros, Bradesco Auto/RE, Bradesco Vida e Previdência, Caixa Seguros, 

Capemisa, Excelsior, Icatu Seguros, Itaú Seguros, Mapfre, Mongeral-Aegon, Sinaf, 

Sul América Capitalização, Sul América Seguros e Zurich.  

De acordo com o IETS (2011): 

"Produtos de seguro voltados para a população de baixa 
renda são relevantes para a inclusão financeira e organização 
das finanças das famílias ao longo de seus ciclos de vida. 

A penetração de produtos de seguro na população de baixa 
renda é pequena: há escassez de informação e falta de 
cultura sobre o setor. 

O desenvolvimento de uma metodologia para difusão de 
conhecimento que seja capaz de captar a linguagem 
adequada, as necessidades efetivas e as características 
singulares do público alvo é essencial para o desenho de 
produtos adequados e para disseminar os conceitos e 
vantagens efetivas da gestão de risco e o seu impacto 
positivo na qualidade de vida para esse estrato da população” 
(IETS, 2011). 

 A segunda fase do Projeto Estou Seguro teve início em novembro de 

2011 e desde julho de 2012, após a publicação do marco normativo pela SUSEP 

para o microsseguro, a CNSEG reiniciou as “atividades de educação financeira e 

difusão do conhecimento sobre a importância do seguro e da gestão de riscos” 

utilizando a linguagem circense, através de apresentações da trupe de saltimbancos 

“carroça de mamulengos” e de peças teatrais com o grupo de atores “OsMartha”, 

tendo em vista o engajamento das Seguradoras na iniciativa de divulgação do 

microsseguro para a classe de baixa renda. 
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3.3. MICROSSEGUROS NO MUNDO 

A situação do microsseguro no cenário mundial, tem se mostrado vital para o 

desenvolvimento dos sistemas financeiros nos países emergentes (IAIS, 2007). 

Verifica-se total liberdade de jurisdição para as autoridades reguladoras e 

supervisoras de cada país (governos, seguradoras, benfeitores e associações de 

consumidores), que criam um ambiente regulatório propício e indutivo alinhado aos 

princípios básicos do seguro da Associação Internacional de Supervisores de 

Seguros (IAIS). 

A inclusão de elementos estratégicos nas políticas e ações dos países 

emergentes, o tornam viável e sustentável nos aspectos de: desenvolver uma 

política específica para microsseguros e promover sua implementação; facilitar a 

disponibilidade de informações; incluir processos de aprendizagem; aprovar leis e 

regulamentos claros e aceitos internacionalmente e promover a educação e 

conscientização dos consumidores (IAIS, 2007). 

Durante a 16ª Conferencia Anual da IAIS, ocorrida no Brasil - Rio de Janeiro, 

em Novembro de 2009, foi lançado um programa mundial de acesso ao seguro, 

advindo da associação do IAIS, CGAP, Banco Mundial, OIT, Ministério Federal 

Alemão de Cooperação e Desenvolvimento Econômico e do FinMark Trust, onde a 

expectativa é o investimento de até US$ 12 milhões num período de até sete anos, 

para fomentar o microsseguro nos países em desenvolvimento. 

O interesse pelo consumidor de baixa renda no que tange a seguros, passou 

a ganhar forma somente a partir dos últimos anos, embora o mesmo já venha sendo 

explorado em diversos países do mundo, em especial a India, as Filipinas, a África 

do Sul, o Peru e o México, trazendo lições que poderão garantir sucesso das 

seguradoras que se aventurarem nesse segmento de mercado. 

Da mesma forma, pelas peculiaridades da população de baixa renda do 

Brasil, os outros países poderão aprender conosco sobre o processo de 

desenvolvimento do microsseguro brasileiro. 

No estudo de Bester et al (2012) foi feita uma consolidação do processo de 

regulamentação de microsseguros nos países citados, conforme 1. INTRODUÇÃO. 
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 Tabela 3 – Microsseguros: definição e regulamentação em alguns países 

 India Filipinas 
África do Sul 

(proposto) 
Peru México 

Prêmio 
Máximo 

n/d 

US$ 25,5 por mês 
(fixado como 

Max. % do salário 
mínimo diário) 

n/d 

Resolução 
2007: Um 

prêmio 
mensal de 
até US$  

3,3 Limite 
Monetário 
abolido por 
resolução 
de outubro 

2009  

Para seguro 
de bens, um 

prêmio 
mensal de 

até 1,5 vezes 
o salário 

mínimo diário 
(US$7) 

Limite de 
Benefício 

Não-vida: Max. 
US$740; MIN. 
US$ 123 
(exceções saúde 
familiar & 
acidente: US$ 
247). 
Vida: Max. US$ 
1.230 (exceção 
pecúlio & saúde: 
US$ 740); US$ 
123 min. (saúde 
familiar & 
acidentes: US$ 
247)  

US$ 4.256 (fixado 
como máximo % 
do salário mínimo 

diário) – limite 
fixado apenas 

para vida. 

Atual:  
US$ 2.400 funeral 
US$ 900 friendly 

societies (mútuas) 
Recomendado: 
US$ 6.226 para 

todos os 
Microsseguros. 

Resolução 
2007: Um 

prêmio 
mensal de 
até US$  
3,300 
 Limite 

Monetário 
abolido por 
resolução 
de outubro 

2009 

Para seguro 
pessoal, 

quantia de 
até 4 vezes 

(para grupos, 
3 vezes por 
membro) o 

salário 
mínimo 
anual, 

chegando a 
US$ 6.840 

(para grupos 
US$ 5.130). 

Idade para 
Admissão 

Vida >18,<60 
Não-vida: n/d 
(exceção acidente 
pessoal: >5,<17) 

n/d n/d n/d n/d 

Limite de 
Termos 

Não-vida: 1 ano 
Vida: >5,<15 anos 
(exceção, seguro 
saúde >1,<7) 

n/d Máximo 1 ano n/d 

Um ano 
renovável, 

exceto onde 
ligado a 
crédito. 

Caracterís-
ticas do 
Produto 

Simplicidade, 
disponível em 
linguagem 
vernácula. 

Produto deve 
mostrar detalhes 
com clareza, ser 
fácil de entender, 
com requisitos de 

documentação 
simples. 

Cobrança de 
prêmio deve 
coincidir com 
fluxo de caixa, 

não ser onerosa 
para o mercado-

alvo 

Requisitos de 
simplicidade & 
total acesso a 
informações, 
inclusive o 

estabelecimento 
de um canal para 

recursos 
(ouvidoria). 

Para 
apólices 

individuais: 
apól. 

Simplificad
as. Para 

apólices de 
grupo: 

certif. ou 
apól. 

resumidas. 
Sem 

deduções 
ou 

exclusões. 
Carência 

de 30 dias, 
pagamento 
de sinistros 
em 30 dias. 

Contratos 
devem ser 

claros, 
precisos e 
simples. 
Inclusão 

obrigatória 
de cláusulas 
simples de 
proteção ao 
consumidor. 
Mecanismo 
simples para 

pagar 
prêmios. 

Exclusões 
limitadas. 

Carência de 
30 dias. 
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continuação 

 India Filipinas 
África do Sul 

(proposto) 
Peru México 

Campo de 
atuação 

autorizado 

Produtos 
compostos vida e 
não-vida 
permitidos, mas 
riscos deverão ser 
cob./dif. 
Seguradoras.  

Admitidos no 
MS vida e não-
vida na mesma 
apólice. Apenas 

para vida há 
limite máximo 
de benefício. 

Demarcação 
vida/não-vida 

abolida para MS. 

Aplicável a 
todos os 
seguros. 

Aplicável a 
vida, 

acidentes 
pessoais, 

bens e 
saúde. 

Aspectos 
sobre 

Conduta de 
Mercado 

Máxima comissão 
10-20% do prêmio, 
dependendo do 
método de 
pagamento do 
prêmio. Isso é mais 
alto do que os 60% 
(em 5 anos) para 
seguradoras 
tradicionais. 
Agentes de MS têm 
treinamento 
reduzido. 

Nenhuma 
concessão. 

Comissões em 
limite para MS, 

pagas com cada 
parcela do prêmio. 

Treinamento e 
quaiificações 

reduzidas para 
quem venda MS 
exclusivamente. 

Modelo 
seguradora

-agente 
para MS, 

com MFIs, 
cooperativa
s e outros 

grupos 
como 

agentes, 
em lugar do 

modelo 
com 

corretor. 

Leque de 
intermediário
s expandido 
para além 

dos 
corretores e 

agentes. 

Aspectos 
Institucio-

nais/ 
Prudenciais 

Não há exigência 
de reservas para os 
MS. Distribuição 
não-lucrativa, feita 
por agentes 
qualificados de 
microsseguros. 

Concessões 
sobre MS 

aplicáveis a 
Associações de 

Benefícios 
Mútuos com 

mais de 5.000 
membros e que 

operem 
exclusivamente 

com MS. 

Companhias 
abertas, 

cooperativas e 
“friendly societies” 

(mútuas) podem se 
tornar 

microsseguradoras. 

Nenhuma 
concessão. 

Nenhuma 
concessão. 

Fonte: Microsseguros no Brasil: Buscando uma Estratégia para Desenvolvimento do Mercado – (BESTER et al, 
2012, p. 220). 
 

 Analisando as estruturas regulatórias dos países citados, observa-se diversas 

diferenças entre eles e entre a recente regulamentação brasileira de microsseguros. 

 Na Índia foi implementado um sistema de quotas mínimas progressivas de 

contratos de microsseguros visando basicamente o setor rural e os trabalhadores 

não organizados, considerados mais vulneráveis economicamente e pertencentes a 

classes menos assistidas tanto em áreas urbanas quanto rurais. 

 Para viabilizar que se atinja as metas estabelecidas a regulamentação na 

Índia implementou mecanismos de redução de barreiras de comercialização como a 

criação de uma categoria específica de agentes de microsseguros e o relaxamento 

do limite de campo de atuação entre seguros de vida e dos demais ramos, 

permitindo a sua conjugação em um único produto. 
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 Se comparado ao Brasil, não temos a imposição de quotas para as 

seguradoras operarem em planos de microsseguros, mas, temos a qualificação de 

um corretor de microsseguros e a permissão para se acoplar diversas coberturas em 

um único contrato, podendo mesclar seguros de danos com seguros de pessoas. 

 Nas Filipinas observa-se um certo nível de prudência na contratação de 

seguros ao se estabelecer capitais mais baixos e a permissão para Associações de 

Benefícios Mútuos com mais de 5.000 membros atuarem exclusivamente no 

segmento de microsseguros com regras específicas mais brandas que as impostas 

às demais seguradoras.  

 No Brasil a atual regulamentação também estabelece capitais segurados 

máximos variáveis conforme a cobertura oferecida no plano de microsseguro. 

 A África do Sul está criando uma nova estrutura regulatória de microsseguro, 

menos severa e baseada nas lições obtidas na Ìndia e nas Filipinas, para ampliar a 

capilarização do consumo de microsseguro e também para promover a formalização 

do mercado de baixa renda que atua em grande parte na informalidade. 

 A nova regulamentação que encontra-se em estudo, prevê regras explícitas 

para o microsseguro e para a sua intermediação, redução de capitais segurados e a 

permissão para a oferta de microsseguros por seguradoras não tradicionais. 

 Em relação ao Peru, um dos pontos que se destaca em sua regulamentação, 

é a forma de comercialização que está focada numa relação seguradora-agente, 

permitindo-se que varejistas, instituições financeiras, instituições de crédito, de 

poupança e organizações sociais, dentre outros, atuem na distribuição dos planos 

de microsseguros. A legislação peruana concede ao agente até mesmo o poder de 

pagar indenizações em nome da seguradora que representa. 

 No Brasil poderíamos comparar o agente adotado no Peru com os 

correspondentes de microsseguros aprovados pela SUSEP, onde tanto o prêmio ou 

a contribuição pode ser arrecadado pelo correspondente de microsseguro, como a 

indenização e o pagamento de benefício pode ser por ele efetuado ao segurado ou 

ao seu beneficiário. 

 No México, 20% da população vive com menos de US$ 2,00 por dia e 45% da 

população empregada ganha menos de 2 salários mínimos por mês (BESTER et al., 

2012) e isto fez com que a expansão do microsseguro naquele país tenha o objetivo 

social de reduzir o risco para os mais pobres, mas, também tenha o objetivo 

financeiro de aumentar a penetração dos seguros no mercado. 
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 Ainda de acordo com este estudo várias lições são tiradas da análise dos 

microsseguros em outros países, como, por exemplo: 

 O regime de quotas não é eficaz; 

 Tem de haver atrativos para as seguradoras se motivarem a oferecer planos 

de microsseguro; 

 O órgão regulador deve conhecer bem o mercado de baixa renda para que a 

regulamentação seja compatível com a realidade do consumidor de baixa 

renda; 

 Deve-se ter cuidado com a exclusão do processo de comercialização de 

microsseguro de entidades legais que poderiam fazê-lo e que tem 

representatividade entre a população de baixa renda; 

 Assegurar uma definição simples e clara dos produtos oferecidos, dos seus 

riscos cobertos e riscos excluídos, tendo os documentos com redação clara e 

em linguagem inteligível para o consumidor de baixa renda e de pouca 

instrução; 

 Uma sugestão seria a inclusão nos contratos de planos de microsseguro de 

um sumário contendo informações sobre: Quem a apólice cobre; o valor da 

cobertura; o prêmio e os termos de pagamento; quando e como o segurado 

poderá reivindicar uma indenização; e o fornecimento de um número de 

telefone para atendimento ao cliente. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA  

4.1. ABORDAGEM  

Trata-se de abordagem qualitativa holística, uma vez que o estudo proposto 

visa, a partir da análise do comportamento de consumo da população de baixa 

renda, descrever como é visto o microsseguro e qual a lógica de sua contratação 

(por que contratá-lo) para a solução de seus problemas financeiros. 

Esta abordagem permite ao autor apresentar as questões da pesquisa, 

estabelecendo uma questão central e algumas subquestões que permitirá, aos 

participantes, explicar detalhadamente suas ideias, no seu ambiente natural - ou 

seja, dentro de sua comunidade - portanto permitindo interação face a face com as 

pessoas entrevistadas (CRESWELL, 2010).  

Na pesquisa qualitativa holística há um maior aprofundamento no 

levantamento da visão dos entrevistados, mediante a análise das palavras, da 

frequência como aparecem nos discursos dos pesquisados, no sentido como são 

utilizadas e no que elas significam efetivamente no contexto. 

Com esta forma de abordagem metodológica o pesquisador explora mais 

amplamente o fenômeno objeto de sua pesquisa dando voz aos participantes. 

 

4.2. TIPOLOGIA DA PESQUISA  

Seguindo a taxionomia de tipos de estudo propostos por Vergara (2010), esta 

pesquisa classifica-se quanto aos fins como descritiva e quanto aos meios como 

pesquisa de campo e pesquisa documental. 

O tipo de estudo de caso é descritivo, por estar circunscrito a duas 

comunidades do Município do Rio de Janeiro, focando evento contemporâneo, onde 

se buscou por significados atribuídos pelos entrevistados às suas vivências do 

cotidiano no que se refere à contratação ou não de microsseguro. 

Durante o processamento da pesquisa, foi dada ênfase em procedimentos 

descritivos, já que a construção da sua conclusão foi fundamentada nos relatos dos 

entrevistados e nas evidências apresentadas, através dos quais se buscou conhecer 

até que ponto o microsseguro é considerado como um mecanismo auxiliar para a 

solução dos seus problemas financeiros e qual a lógica para a sua contratação pelos 

consumidores de baixa renda (YIN, 2010). 
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Portanto, como, para a consecução dos objetivos deste estudo, foi necessário 

o levantamento dos fatores individuais, socioculturais e situacionais, tais como as 

idades, as religiões, as escolaridades, as crenças, os estados civis, as motivações, 

os hábitos, o papel da família, a hierarquia dos gastos, os eventos inesperados e o 

acesso aos serviços financeiros, fica confirmado que o tipo de estudo realizado é 

descritivo. 

A pesquisa descritiva é recomendada por Gil (2010) e por Vergara (2010) 

quando se pretende descrever as características de determinada população ou 

fenômeno, sem a intenção de explicá-los, ainda que os resultados possam vir a 

servir de fundamento para a sua explicação.  

Quanto aos meios, a pesquisa também foi documental haja vista que foi 

realizada com fundamento em diversos documentos como leis, decretos, circulares 

da SUSEP e resoluções do CNSP. 

A pesquisa foi realizada em duas comunidades, com o objetivo de se fazer 

uma investigação empírica no local, mediante a utilização de entrevistas 

semiestruturadas e, portanto, é classificada como pesquisa de campo e estudo de 

caso (VERGARA, 2010). 

 

4.3. UNIDADE DE ANÁLISE 

A unidade de análise está relacionada à definição de o que vem a ser o caso 

de um estudo (YIN, 2010) e, nesta pesquisa, tal unidade foi o processo decisório de 

compra de microsseguro pelos moradores nas duas comunidades selecionadas do 

município do Rio de Janeiro.  

Foi escolhida esta unidade de análise por questões de acessibilidade a alguns 

membros das comunidades escolhidas e pelas suas seguintes características 

particulares: 

 A comunidade de Santa Marta em Botafogo foi pioneira na implantação de um 

projeto de divulgação e venda de microsseguros no município do Rio de Janeiro, 

denominado “Projeto Estou Seguro”; e 

 A comunidade do Complexo do Alemão por ser uma das maiores 

comunidades do município do Rio de Janeiro. 

Esta pesquisa foi trabalhada com apenas uma unidade de análise - o 

processo de microsseguro - configurando-se num estudo de caso único integrado, 
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ou seja, com duas unidades de análise integradas, representadas pelas 

comunidades Santa Marta e Complexo do Alemão (YIN, 2010). 

O estudo de caso adotado é único porque é representativo ou típico, já que o 

objeto de estudo representa bem várias circunstâncias, situações e condições 

cotidianas a que estão submetidos os participantes. 

 

4.4. SELEÇÃO DE SUJEITOS  

Inicialmente os sujeitos da pesquisa foram 12 membros das comunidades 

relacionadas para a aplicação das entrevistas, sendo seis de cada uma delas, com 

renda familiar mensal estimada, informada pelos entrevistados, variando de R$ 

700,00 a R$ 3.200,00. 

Visando complementar este estudo, posteriormente, o autor retornou à 

Comunidade Santa Marta para realizar um novo estudo entrevistando um corretor de 

microsseguro residente no local, que possui perfil de candidato a consumidor de 

microsseguro e que participa do “Projeto Estou Seguro”, da CNSEG. 

Os entrevistados foram selecionados de acordo com sua faixa de renda, 

dentro da categoria de população de baixa renda, segundo critério utilizado pela 

CNSEG em estudo elaborado pelo IETS (2011) e pelo estudo da Fundação Getúlio 

Vargas – FGV (NERY, 2010a).  Em ambos os estudos são considerados como 

pobres ou população de baixa renda, todos aqueles com renda abaixo de R$ 

4.591,00, valor estabelecido como teto de renda da classe C. 

O perfil dos 13 entrevistados consta de forma sintetizada nos Quadros 3 e 4. 

Os fatores levantados no perfil foram selecionados por sua relação direta ou 

indireta com o processo de decisão de compra de microsseguro. 

O tipo de moradia – se própria ou alugada – é importante para a análise do 

processo de decisão de compra de microsseguros patrimoniais. 

A religião, o estado civil e a escolaridade foram levantados para verificar até 

que ponto influenciaram na contratação de microsseguros. 

A renda familiar foi pesquisada para permitir ao autor verificar se os 

pesquisados enquadravam-se como público-alvo para a contratação de 

microsseguros. 

  

4.5. COLETA DE EVIDÊNCIAS 



94 

 

A coleta de evidências foi realizada através de entrevistas, de análise 

documental e de observação, porque a pesquisa pretende buscar significados 

atribuídos pelos participantes, assim como a vivência dos sujeitos da pesquisa em 

relação ao microsseguro como um mecanismo de proteção à sua vida e ao seu 

patrimônio, estando, portanto, centrado em uma situação particular (YIN, 2010) 

Foram privilegiadas as entrevistas do tipo semiestruturadas, com cerca de 

oito a 10 tópicos pré-selecionados, realizadas em locais diversos dentro das próprias 

comunidades, a critério dos entrevistados. A maioria das entrevistas foi realizada 

nas residências e nos locais de trabalho dos sujeitos, à exceção do corretor de 

microsseguro: este teve sua entrevista realizada e gravada nas dependências da 

FUNENSEG, onde ele obteve a qualificação de microcorretor de seguros. 

A realização das entrevistas no interior das comunidades ocorreu entre os 

dias 09/10/2012 e 19/11/2012 e a entrevista com o corretor de microsseguro ocorreu 

em 25/04/2013.  

Todas as entrevistas foram realizadas e gravadas com o consentimento 

prévio dos entrevistados. 

 
Quadro 3 – Perfil dos Entrevistados – Complexo do Alemão 

 

Nome Idade Religião 
Estado 

Civil 
Nº de 
Filhos 

Quantas 
Pessoas 
Moram 

Renda 
Familiar 

Aproximada 
Escolaridade Tipo de Emprego 

Vicente 17 Evangélica 
União 

Estável 
1 3 1.400,00 7ª Série – EM 

Carteira (em fase de 
assinatura) 

Ronaldo 23 Evangélica Solteiro 0 3 3.000,00 1ª Série – EM Carteira assinada 

Sebastião 46 Católica Casado 0 2 2.000,00 5ª Série – EF 
Aposentado e Micro-

empresário 

Joana 25 Cristã Casada 1 3 2.000,00 
3º Grau 

incompleto 
Informal Negócio da 

Família 

Bené  20 Católica Solteiro 0 1 700,00 1ª Série – EM Informal 

Rosa 51 Adventista Casada 1 3 1.200,00 4ª Série – EM 
Informal Negócio da 

Família 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor a partir das entrevistas realizadas. Nomes fictícios. 

 
 

Quadro 4 – Perfil dos Entrevistados – Santa Marta 
 

Nome 
Tipo de 
Moradia 

Religião 
Estado 

Civil 
Nº de 
Filhos 

Quantas 
Pessoas 
Moram 

Renda 
Familiar 

Aproximada 
Escolaridade Tipo de Emprego 

Claudete  Própria Católica Casada 1 4 900,00 EM Desempregada 

Jurema  Própria Católica Solteira 1 1 700,00 
Terminando 

EM 
Informal 

Juliana Própria Evangélica Solteira 1 3 1.200,00 EM Carteira 

Maria dos 
Anjos 

Própria 
Não 

informada 
União 

Estável 
2 3 1.200,00 7ª Série – EF Informal 

Pedro Alugada Nenhuma 
União 

Estável 
1 3 800,00 2ª Série – EM Informal 

Jonildo  Própria Católica Casado 2 4 3.200,00 8ª Série – EF Informal 

Renato Própria 
Não 

informada 
Casado 3 4 2.500,00 EM Informal 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor a partir das entrevistas realizadas. Nomes fictícios. 



95 

 

4.6. TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

Ao concluir as entrevistas, foi iniciado o período de transcrição das falas dos 

consumidores de baixa renda entrevistados, visando ao seu tratamento e à sua 

análise.  

Após as transcrições, foi feita uma análise do seu conteúdo, tomando-se por 

base o entendimento de análise de conteúdo citado por Bardin (1977): 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise 
das comunicações, visando obter, por procedimentos objetivos 
e sistemáticos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
destas mensagens (BARDIN, 1977, p.42). 
 

Adotou-se o método de investigação de análise de conteúdo, por ser uma 

ferramenta prática, que além de permitir uma grande variedade de formas de 

utilização, adapta-se  ao vasto campo da comunicação, sendo, portanto, 

[...] uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda 
classe de documentos, que analisados adequadamente nos 
abrem as portas ao conhecimento de aspectos e fenômenos da 
vida social de outro modo inacessíveis (MORAES, 1999, p. 7). 
 

 O tratamento preliminar dos dados fornecidos pelos entrevistados faz-

se necessário, uma vez que os dados advindos das entrevistas realizadas são 

transmitidos ao entrevistador de forma crua e bruta, necessitando, para a sua 

compreensão, interpretação e aplicação e para a sua adequação ao estudo 

proposto, que sejam sistematizados, ordenados e classificados. 

 Segundo Bardin (1977), para uma boa análise de conteúdo é preciso 

que os elementos ou dados que o compõem sejam devidamente diferenciados e 

agrupados por categoria de forma a permitir o tratamento adequado pelo 

pesquisador: 

As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um 
grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise 
do conteúdo) sob um título genérico, agrupamento, esse 
efetuado em razão dos caracteres comuns dos elementos 
(BARDIN, 1977 p.117). 

 

 Moraes (1999) cita um método de análise de conteúdo, composto de 

cinco etapas, por ele denominadas de: preparação das informações, unitarização ou 
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transformação do conteúdo em unidades, categorização ou classificação das 

unidades em categorias, descrição e interpretação. 

 Estas etapas são apresentadas a seguir, de forma resumida: 

 Preparação das informações – Consiste na identificação das diferentes 

amostras de informação levantadas pelo pesquisador e que serão por ele 

analisadas, complementada pela criação de uma codificação que facilite 

rapidamente a identificação de cada elemento do conteúdo dos discursos dos 

entrevistados. 

 Unitarização – Tem por finalidade a definição pelo pesquisador da unidade de 

análise ou unidade de registro, levando em consideração a natureza do problema, 

os objetivos da pesquisa e o tipo de material a ser analisado. Nesta etapa todo o 

material deve ser lido, relido e codificado para permitir a sua categorização. 

 Categorização – É o agrupamento dos dados qualitativos considerando a 

parte comum existente entre eles, adotando-se uma classificação por semelhança 

ou analogia, obedecidos os critérios pré-estabelecidos pelo analista. Segundo 

Moraes (1999), 

Estes critérios podem ser semânticos, originando categorias 
temáticas. Podem ser sintáticos definindo-se categorias a partir 
de verbos, adjetivos, substantivos, etc. As categorias podem 
ainda ser constituídas a partir de critérios léxicos, com ênfase 
nas palavras e seus sentidos ou podem ser fundadas em 
critérios expressivos focalizando em problemas de linguagem. 
Cada conjunto de categorias, entretanto, deve fundamentar-se 
em apenas um destes critérios (MORAES, 1999, p.8). 

 

 As categorias foram sendo estruturadas a partir dos dados coletados durante 

as entrevistas e de sua relevância e significado em relação ao objeto do estudo: 

No caso de as categorias emergirem dos dados, os 
argumentos de validade são construídos gradativamente. Uma 
categorização válida deve ser significativa em relação aos 
conteúdos dos materiais que estão sendo analisados, 
constituindo-se numa reprodução adequada e pertinente 
destes conteúdos (MORAES, 1999, p.9). 
 

 Descrição – É uma das etapas mais importantes do processo de análise de 

conteúdo, onde Moraes (1999) enfatiza que, no caso das pesquisas qualitativas, 

para cada uma das categorias, seja produzido um texto síntese em que se expresse 

o conjunto de significados presentes nas diversas unidades de análise incluídas em 
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cada uma delas. Ele ainda reforça que, para este tipo de pesquisa, é recomendável 

que se faça uso intensivo de “citações diretas” dos dados originais. 

 Interpretação – Esta vem a ser a última etapa sugerida por Moraes (1999), e é 

através dela que o pesquisador deve ir além da descrição, buscando atingir uma 

compreensão mais aprofundada do conteúdo das mensagens através da inferência 

e da interpretação. 

Neste estudo, seguindo os ensinamentos dos autores citados e para a 

consecução dos objetivos traçados, os dados constantes das entrevistas realizadas 

foram categorizados e encontram-se descritos e interpretados no subitem 5.2 do 

capítulo 5 que trata da análise de resultados. 

 

4.7. LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Este estudo tem a sua abordagem qualitativa, portanto, está sujeito às 

limitações características deste tipo de abordagem, como, por exemplo, a influência 

da ótica e das interpretações do pesquisador, dando uma conotação subjetiva, com 

indução de respostas nas entrevistas, o que pode vir a comprometer a validade 

integral do estudo. 

Por ser um estudo qualitativo, onde as entrevistas abrangem somente um 

número pequeno de pessoas da categoria de baixa renda nas comunidades 

selecionadas, não se pode criar uma generalidade estatística, nem se fazer uma 

inferência quanto à frequência em que os fenômenos estudados se repitam e com 

que grau de semelhança quando extrapolado para toda a população. 

Gil (2010) ao tratar da coleta de dados através de entrevistas, cita diversas 

limitações que poderão de forma significativa afetar os resultados dos estudos 

realizados, dentre as quais destacam-se: 

 A falta de motivação dos entrevistados em responder às perguntas 

apresentadas pelo pesquisador; 

 A falta de credibilidade nas respostas, muitas vezes falsas, omissas ou 

incompletas, induzindo o pesquisador a resultados inapropriados; 

 A influência do pesquisador no ato da entrevista, na condução das respostas 

durante o processo de diálogo; 
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 A falta de compreensão do entrevistado sobre o que está sendo perguntado 

ou até mesmo a carência de clareza no conteúdo das perguntas elaboradas, que 

pode gerar respostas inconsistentes ou inadequadas. 

A existência de poucas pesquisas sobre o mesmo tema no Brasil, dada a 

regulamentação do microsseguro ser recente, traz outra limitação para o estudo que 

é a sua singularidade envolvendo a análise do processo de contratação ou não do 

microsseguro em duas comunidades do Município do Rio de Janeiro 

Finalizando, pode se constituir também como uma limitação a forma de 

seleção dos entrevistados que foi realizada de acordo com a conveniência do autor 

e a disponibilidade das pessoas entrevistadas. 

Ao concluir as entrevistas, foi iniciado o período de transcrição das falas dos 

consumidores, seguido da execução dos passos previstos no item que trata da 

análise de conteúdo e apresentação dos resultados no Capítulo 5. 
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5.  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo apresenta a descrição dos resultados obtidos nas pesquisas de 

campo realizadas entre outubro de 2012 e abril de 2013. As pesquisas de campo 

foram estruturadas sob a forma de tópicos, abordando, além de dados de perfil dos 

respondentes, os fatores citados no esquema apresentado na figura 2, do capítulo 

2.4.2, deste estudo, buscando conhecer os problemas financeiros, as formas e 

alternativas adotadas para a sua solução pelos entrevistados e a relação entre as 

pessoas de baixa renda e o processo de microsseguro como um dos mecanismos 

de solução ou de mitigação riscos originadores de problemas financeiros. 

As pesquisas de campo foram realizadas nas comunidades do Complexo do 

Alemão e Santa Marta, ambas localizadas no município do Rio de Janeiro e a 

entrevista com o corretor de microsseguro foi realizada nas dependências da 

FUNENSEG, também no município do Rio de Janeiro.  

As entrevistas seguiram o seguinte roteiro, traçado previamente pelo 

pesquisador: 

 Dados do perfil dos entrevistados; 

 Características gerais dos consumidores de baixa renda; 

 Acesso a produtos financeiros; 

 Natureza dos problemas financeiros; 

 Alternativas de solução para os problemas financeiros;  

 Grau de conhecimento do microsseguro; e 

 Percepção de risco e nível de motivação dos entrevistados para a contratação de 

microsseguro como um mecanismo de prevenção ou solução de problemas 

financeiros originados dos riscos a que estão expostos. 

Durante o processo de condução das entrevistas, os respondentes eram 

estimulados à reflexão sobre as suas experiências, de parentes, vizinhos ou amigos 

quanto a problemas financeiros, gerando um enriquecimento das respostas com o 

surgimento de aspectos ligados ao conhecimento e significado dos serviços 

financeiros para a população de baixa renda, seus planos de melhoria de vida e 

objetivos para seu futuro, probabilidades de serem afetados por infortúnios, 

imprevistos e sinistros catastróficos, controle orçamentário e benefícios percebidos 

com a contratação de microsseguro. 

 



100 

 

5.1. DADOS DO PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Os entrevistados informaram ter a sua renda variando de R$ 700,00 a R$ 

3.200,00, com predominância para o valor de R$ 1.200,00 (três entrevistados), 

seguido de R$ 700,00 e R$ 2.000,00 (ambos com dois entrevistados) e os demais 

valores dentro da citada faixa, porém, sem repetição, estando, portanto, todos  

enquadrados no grupo habilitado à contratação de microsseguro, por estarem dentro 

da categoria de consumidores de baixa renda. 

Os 12 respondentes – excluindo-se o corretor que tem 32 anos de idade - 

foram distribuídos em três grupos, de acordo com suas  faixas etárias, abrangendo 

cada grupo um total de quatro entrevistados, a saber: a) até 25 anos; b) de 26 a 35 

anos; e c) acima de 35 anos. O objetivo foi ter uma distribuição dos dados 

investigados, considerando-se a vivência e experiência de vida de pessoas de 

diversas faixas etárias. 

A maioria dos entrevistados, incluindo o corretor de microsseguros, informou 

ser natural do Rio de Janeiro (oito pessoas), possuir casa própria (10 pessoas), ser 

casada ou viver com companheira (nove pessoas), ter filho (10 pessoas), ter como 

residentes no seu domicílio três ou mais indivíduos (10 pessoas), ter como grau de 

instrução o Ensino Médio (três completos e  seis incompletos) e trabalhar sob o 

regime informal (sete pessoas), conforme Quadro 3 do capitulo de metodologia. 

 

5.2.  CARACTERÍSTICAS GERAIS DE COMPORTAMENTO RELACIONADO AO 

MICROSSEGURO POR PARTE DOS CONSUMIDORES ABORDADOS 

 Através da análise do conteúdo das categorias descobertas pelo autor  

durante as entrevistas, foram identificadas diversas características gerais de 

comportamento dos consumidores de baixa renda, as quais, de alguma forma, direta 

ou indiretamente, podem ter relação com o microsseguro, conforme citado nos itens 

seguintes. 

  

5.2.1. Quanto à Fidelidade ou Valorização da Marca em Contrapartida ao Preço 

do Produto ou Serviço Ofertado 

Foram citadas algumas vezes pelos entrevistados marcas conhecidas a 

SINAF, a Capemisa e a Bradesco Seguros. 

Quando o corretor de microsseguro foi questionado se  possuía algum tipo de 

microsseguro, ele respondeu frisando o nome de algumas seguradoras, e fazendo 
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uma certa distinção entre elas, parecendo querer transmitir ao pesquisador os níveis 

de confiança que depositava em cada uma: 

Eu tenho Bradesco, tenho AP – Acidentes Pessoais - que 
cobre invalidez por qualquer causa. Eu tenho tranquilidade 
familiar para a minha família. Só aqui deve ter uns cinco ou 
seis, eu tinha a SINAF mas optei por trocar pelo Bradesco e 
até mesmo em questão de valores a Bradesco paga muito 
mais e a SINAF muito menos, e eu tinha um residencial, mas, 
já venceu e quando tiver outro residencial de novo eu quero 
contratar o meu próprio seguro; eu não quero contratar por 
outro corretor” (Renato, corretor de microsseguros, Santa 
Marta).  
 

Este comportamento converge com estudos que apontam que a valorização 

das marcas de maior prestígio aparece como um fator característico da população 

de baixa renda. Um deles é o de Casotti (2009). 

Em seu estudo sobre o comportamento dos consumidores no setor de 

alimentos, Casotti (2009) esclarece que ao serem questionados sobre os riscos 

inerentes à compra de um novo alimento disponibilizado no mercado, os 

consumidores das classes de renda  mais elevadas concentravam suas análises em 

aspectos ligados ao produto como: sabor, procedência e qualidade, enquanto que 

nas classes de baixa renda a análise levava em conta o preço do produto, uma vez 

que ao investir seu dinheiro na compra do novo produto, estariam arriscando o que 

tinham, sem a possibilidade posterior de comprar um similar de custo menor. 

Esta característica por similaridade é importante para a atividade de 

microsseguro, haja vista que as seguradoras com marcas mais conhecidas poderão 

ter a comercialização de seus produtos facilitada. Isto ocorre porque o consumidor 

de baixa renda, ao optar pela compra de uma apólice de microsseguro, se escolher 

uma empresa de marca desconhecida poderá ter problemas no atendimento e no 

recebimento de indenizações em caso de ocorrência de sinistro coberto. 

Foi observado que a grande maioria dos entrevistados no Complexo do 

Alemão, valoriza marcas até mesmo quando confrontado com o fator preço, 

principalmente no que se refere a alimentos. 

Se eu falar para você que não, vou estar mentindo. Acho que 
90% da população começa olhando a marca.   [...] aí vai ver se 
a renda dá e se não dá a gente cai para uma qualidade um 
pouco inferior (Ronaldo, vendedor, Complexo do Alemão). 
 
Questão de alimento eu procuro ver sempre a validade e a 
marca.  De roupa o que me agradar. Pode estar mais cara, 
mas eu compro (Vicente, balconista, Complexo do Alemão). 
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Tem coisas que eu prefiro a qualidade, mas tem coisas que é o 
que o dinheiro der. [...] Tipo assim, arroz e feijão eu prefiro de 
boa qualidade. O pobre se alimenta mais que o rico (Rosa, 
atendente, Complexo do Alemão). 
 

Já na comunidade Santa Marta, embora os entrevistados tenham afirmado 

considerar a marca importante, indicaram o fator preço como um obstáculo na 

maioria das situações no ato da compra, reforçando aspectos levantados na Teoria 

das Restrições de Botti et al (2008): 

 
Assim, por exemplo, o Omo eu não vou. [...] o Ariel é o mais 
barato. Aí eu compro o Ariel que é de dois e noventa e nove 
(Maria dos Anjos, doméstica, Santa Marta). 
 
Ultimamente eu tô olhando o preço. Mas também depende. 
Não adianta você comprar um preço e a marca ser inferior à 
que você utiliza. (Claudete , desempregada, Santa Marta). 
 

 

Através destes relatos, identifica-se um conflito entre a intenção do 

consumidor de comprar produtos (ou serviços) de marcas consolidadas, porém, 

tendo como barreira o preço. 

Os resultados do estudo de Chauvel (1999), ao analisar a insatisfação do 

consumidor pobre, buscam identificar representações e lógicas de ações adotadas 

pelo consumidor de baixa renda em casos de conflito, sugerindo que insatisfações 

como a citada entre marca e preço, poderiam estar ligadas ao perfil sócioeconômico 

dos investigados. Na visão dos consumidores pobres analisados, as marcas mais 

renomadas poderiam trazer para eles um respeito maior do que as marcas 

consideradas de “pobres”, onde a qualidade do produto e o atendimento têm pouca 

ou nenhuma importância. 

Desta forma, como resultado da pesquisa sobre a hierarquia entre a 

qualidade e o preço no ato da compra pelo consumidor de baixa renda, foi 

observado que, embora a marca seja quase sempre priorizada, o preço pode ser um 

forte fator de impedimento à aquisição de determinados produtos ou serviços.  E, 

segundo o corretor entrevistado, no segmento de microsseguros isto ocorre por 

desconhecimento dos valores dos prêmios cobrados pelas seguradoras, que os 

entrevistados consideram ser bastante elevados, sem ao menos procurar saber os 

seus montantes. 

Com o objetivo de atrair os consumidores, algumas seguradoras investem na 

divulgação de suas marcas, de forma a facilitar a comercialização dos seguros em 
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geral.  Podemos citar a SINAF como exemplo de seguradora que passou a ser 

conhecida pelo mercado consumidor de microsseguros, que realiza uma série de 

ações de divulgação da marca, como a utilização de outdoors, de busdoor, de 

anúncios em televisão e de propaganda em rádio. O mesmo vem ocorrendo com a 

Bradesco Seguros, que veicula anúncios em televisão com o tema “Vai que ...”, que 

parece ter trazido resultados entre a população de baixa renda: durante as 

entrevistas realizadas na comunidade Santa Marta, a SINAF e a Bradesco foram as 

seguradoras mais citadas, dentre as oito seguradoras participantes do Projeto Estou 

Seguro da CNSEG, que são a Capemisa, a Excelsior, a Bradesco, a Sinaf, a Mapfre, 

a Sul América, a Mongeral Aegon e a ACE (CNSEG, 2010). 

Na comunidade Santa Marta, foi informado pelo corretor de microsseguros 

que a Bradesco é a seguradora que apresenta o maior crescimento em contratações 

dos produtos ofertados durante a vigência do Projeto Estou Seguro, sendo a sua 

marca considerada e vista como forte fator que traz segurança ao consumidor 

quando da contratação de seguros.   

Já na comunidade do Complexo do Alemão, não foi reportado durante as 

entrevistas locais nenhum tipo de preferência por seguradoras. Ao contrário, foi 

detectado certo grau de desconhecimento, por parte dos respondentes, de quem 

são as sociedades seguradoras existentes no Brasil. Isto pode sugerir que a 

existência do Projeto Estou Seguro na Comunidade Santa Marta vem contribuindo 

para a disseminação do conhecimento sobre seguros e seguradoras.  

 

5.2.2.   Quanto à Sensação de Inferioridade pela Restrição de Renda  

Esta categoria é importante para a atividade de microsseguro porque alguns 

dos entrevistados consideram que seguro é para rico e não para eles que têm sua 

renda restrita.  Eles consideram que estão num patamar de inferioridade em relação 

a outros consumidores. 

De fato em muitas situações do cotidiano, a restrição de renda pode acarretar 

baixa estima no consumidor, levando-o a sensação de inferioridade por exemplo, 

quando passeia num shopping e não consegue comprar os produtos ou serviços que 

deseja ou de que necessita, por insuficiência de recursos financeiros. 

Nas entrevistas realizadas, indagou-se aos respondentes se, ao irem a um 

shopping para passear, para lanchar e até mesmo fazer compras, eles têm  
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sensação de inferioridade quando descobrem que seu poder aquisitivo não lhes 

permite comprar certas coisas, comparativamente a outras frequentadores. 

A quase totalidade das pessoas consultadas disse não se importar com a 

restrição da renda nem se sentir inferiorizada: 

Não estou nem aí. Se eu puder comprar, eu compro. Eu acho 
que não pode existir esse tipo de preconceito (Claudete , 
desempregada, Santa Marta). 
 
Não me sinto inferior a ninguém não. (Ronaldo, vendedor, 
Complexo do Alemão). 
 

Esta posição da maioria talvez se deva ao fato de já estar acostumada a viver 

com parcos recursos e à privação, por conta da restrição de renda. 

Alguns dos entrevistados, além de não se sentirem inferiorizados nem com 

baixa estima, apresentam, como alternativa para a solução do problema, a utilização 

da compra financiada: 

Porque eu na minha parte mesmo eu faço o seguinte: eu , a 
gente pega assim, no caso sai eu e minha esposa, ai a gente 
pega uma quantidade de dinheiro assim e diz Tião vamos levar 
esse aqui. Qualquer coisinha se não der a gente dá uma parte 
em dinheiro e o resto no cartão (Sebastião, comerciante, 
Complexo do Alemão). 

 

Ah, eu não esquento a cabeça não, parcelo (Bené , atendente, 
Complexo do Alemão). 

 

 Vale registrar o depoimento de uma das entrevistadas que, aproveitando 

quando o pesquisador perguntou se ela se sentia inferiorizada quando circulava por 

algum shopping e não tinha recursos para comprar, levantou um problema financeiro 

pessoal. Tal problema foi ocasionado pelo atraso no pagamento de serviços de 

faxina por ela prestados em uma residência, trazendo à tona a questão do descaso 

das pessoas mais abastadas com as pessoas menos favorecidas e declarando não 

se sentir inferiorizada: 

Não aquilo ali é ilusão mesmo. E enche meu saco saber que 
estou ali. Por que está aquilo ali ? As pessoas têm coragem de 
sair de casa só pra passear só para ostentar no shopping. Para 
que ?  Me explica. Porque eu acho, eu não vejo nada. Eu olho 
ali eu não vejo nada. O que atrai essas pessoas ali ? [...] Aquilo 
é uma atração para quem vive de ilusão. [...] Porque a madame 
ia pra lá olhar o shopping, pagava cento e cinquenta reais num 
vestido mas ela não tinha cem pra me dar e eu tinha que 
comprar as coisas pra dentro de casa pro meu filho. Mas ela 
dava. No vestido dela ela podia dar. Mas ela não pensava em 
mim que tinha que ter o meu dinheiro que eu tinha que botar as 
coisas dentro de casa pro meu filho. [...] tem certas coisas na 
minha vida que através do tempo você vai aprendendo e 
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muitas coisas que você vem perguntando porque o ser humano 
como é que vê a gente aqui nesse lugar e eu não vejo eles lá 
nos lugares deles diferentes, porque eu não tenho inveja deles 
lá. [...] tanto eles não vivem no meu mundo e eu consigo viver 
no mundo deles muito bem. Nada me sobe à minha cabeça. Eu 
consigo me achar naquele mundo que eles acham legal, 
acham maneiro. Tudo bem, se for no restaurante, ótimo. Se eu 
não tiver devendo nada a ninguém eu vou. Mas eu não vou 
tirar uma onda que eu estou devendo a Deus e ao mundo e 
estou lá ostentando aquilo ali. Pra que ? Está dando dinheiro 
pra quem tem mais dinheiro. [...] E deixa de valorizar uma 
pessoa que precisa. [...] As pessoas são tudo hipócritas. 
(Jurema , faxineira eventual, Santa Marta). 
 

Através da declaração citada, Jurema (faxineira eventual, Santa Marta), 

levanta a questão da vida de aparência, como opção de alguns que ostentam e 

demonstram um poder econômico que não possuem, realizando compras e 

gastando, embora com dívidas pendentes a saldar. 

Das pessoas entrevistadas, somente uma declarou se sentir inferiorizada 

quando ia, por exemplo, a um shopping e não podia comprar: “fico muito triste por 

não poder comprar” (Juliana, atendente, Santa Marta). 

Assim, os consumidores de baixa renda entrevistados nas comunidades do 

Complexo do Alemão e Santa Marta, declaram não se sentirem inferiorizadas por 

não terem renda suficiente para a compra de determinados produtos ou serviços.  

No caso do microsseguro alguns dos entrevistados disseram que o 

microsseguro era caro sem sequer saber o valor dos prêmios cobrados pelas 

seguradoras. 

 

5.2.3.   Evidências da Falta de Cultura para Seguro 

A falta de cultura para seguro é uma característica pesquisada pela sua forte 

relação com o processo de decisão de compra de produtos de microsseguro. 

O corretor entrevistado disse que muitas pessoas tem condições de pagar os 

prêmios de microsseguros e possuem uma condição financeira muito boa, embora 

ainda residam na comunidade visitada, trazendo evidências de que há falta de 

cultura dentre os entrevistados para a contratação de microsseguro.  Ele disse: 

Tem pessoas que nem precisam morar mais no morro, mas 
que moram no morro porque sobra um pouquinho a mais; 
elas acabam não tendo imposto, não pagam um monte de 
coisas, então elas preferem morar no morro. Muita gente hoje 
quer morar dentro de uma comunidade pacificada tanto que 
hoje as moradias valorizaram bastante.   Então, assim, tem 
muita gente hoje que tem condições de obter. Essa parte 
econômica, a economia na comunidade cresceu bastante. 
Hoje as classes C, D e E são consumidores e hoje elas 
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percebem: eu preciso disso, preciso daquilo, você tem que ter 
isso e ela tem condições (Renato, corretor de microsseguros, 
Santa Marta).  

  

5.2.4.   Canais de Distribuição 

Na venda do microsseguro o canal de distribuição tem um peso importante. 

Na comunidade Santa Marta o autor verificou que o canal de venda porta a 

porta é bastante utilizado para a venda de microsseguros. 

No que se refere às vendas porta a porta, de produtos e serviços, a quase 

totalidade dos entrevistados afirmaram preferir não comprar nessa modalidade de 

venda, alegando basicamente a falta de confiança nos vendedores e a qualidade e 

origem duvidosa dos produtos ofertados, sendo raras as ofertas de serviços nessa 

modalidade, como vem ocorrendo com o microsseguro: 

Eu acho mais interessante você ir numa loja porque é um lugar 
que você vê que é um lugar preparado para isso. Você tem 
uma confiança melhor do que alguém trazer um produto na sua 
porta. Você não sabe de onde está vindo. De qual finalidade é 
isso (Ronaldo, vendedor, Complexo do Alemão). 
 

Entretanto, quatro dentre os entrevistados informaram que compram tanto de 

porta em porta quanto nos pontos de venda. 

Quando o pesquisador indagou à Juliana (atendente, Santa Marta), se 

comprava através da venda de porta em porta, ela respondeu: “Compro, mas é 

muito difícil. Eu prefiro comprar no cartão”, demonstrando de uma forma indireta sua 

preferência pela compra realizada diretamente nos estabelecimentos comerciais. 

Já Pedro (atendente e ajudante de cozinha, Santa Marta), disse que: 

“Atualmente estou comprando dos dois jeitos na loja e aqui também”. 

De forma similar, Jonildo (pintor, Santa Marta), relata que compra nas duas 

formas, sem privilégio para nenhuma delas: “Eu não tenho um critério, para mim 

tanto faz, tipo assim eu não sou específico, só compro em loja. Bateu, se for do meu 

interesse, eu compro”. 

Sebastião (comerciante, Complexo do Alemão) informou que ele e sua 

esposa não têm o hábito de comprar nas vendas em sua porta, salvo quando o 

produto ou serviço oferecido seja interessante e, nesse caso, segundo ele a sua 

esposa faz a compra. 

Quanto a esta característica, o resultado encontrado pelo pesquisador nas 

comunidades selecionadas sinaliza que os entrevistados preferem a compra nos 
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pontos de venda, basicamente pela desconfiança quanto à idoneidade dos 

vendedores, à qualidade e à origem duvidosa dos produtos oferecidos. 

O Projeto Estou Seguro já previa a existência deste tipo de barreira à 

contratação de microsseguro.  Por isto, estabeleceu que uma das formas de facilitar 

esta modalidade de venda seria a formação de corretores de microsseguros 

residentes nas próprias comunidades, o que permitiria acesso mais seguro às 

comunidades, principalmente no caso das não pacificadas. 

Na entrevista realizada com o corretor de microsseguros, ele esclareceu que, 

por ser residente no local e ser bastante conhecido, não tem nenhuma dificuldade 

em abordar os moradores da comunidade Santa Marta e apresentar os produtos de 

microsseguros, tendo explicado qual o procedimento adotado:  

Vou conversando com as pessoas e a questão da rejeição é 
normal e depois que eu puxo alguns fatos que aconteceram 
dentro da comunidade, ela para e pensa realmente que o que 
ela viveu eu também vivi e se, naquela época, tivesse seguro, 
ela não passaria por aquilo, por uma dificuldade financeira 
(Renato, corretor de microsseguros, Santa Marta).  
 

Além disto ele acrescentou que vem logrando êxito na comercialização de 

microsseguros utilizando experiências passadas pelos moradores para mostrar a 

importância da contratação deste serviço.  Segundo ele, fatos como a morte ocorrida 

em 2011 da mãe de uma de suas alunas da academia, que não possuía seguro nem 

condições financeiras para o funeral, e que acabou sendo sepultada como indigente, 

servem de argumento para mostrar aos demais moradores da importância da 

contratação de um microsseguro de vida ou funeral. 

 

5.2.5. Grau de Preferência pela Compra em Lojas da Comunidade 

Esta característica assume um papel importante no processo de decisão de 

compra de microsseguros pelos membros da comunidade. 

Em ambas as comunidades visitadas, a totalidade dos consumidores 

entrevistados declarou preferir comprar em lojas de fora, destacando o fator preço 

como mais relevante do que a comodidade das compras próximas: 

Às vezes eu prefiro comprar fora da comunidade porque na 
comunidade eles aumentam muito o preço. Muito alto. [..]. Você 
vai comprar um refrigerante aqui [...] lá em baixo você compra 
uma coca-cola de 2 litros por 3 reais. Não é isso. É mais ou 
menos isso. Aqui vão vender por 6. Quero dizer, duplica o 
preço. Então eu prefiro ir na rua pra poder comprar (Claudete , 
desempregada, Santa Marta). 
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Se eu não to precisando com urgência eu vou lá no mercado. 
Porque aqui é mais caro porque eles fazem carreto para subir 
porque é alto. Não é rua. Você entendeu ? É muito “sacrificoso” 
(sic) porque eu subo com a bolsa de compras eu sei que é 
sacrifício. Mas eu não tenho dinheiro pra dar pra eles. Então, 
eu vou lá embaixo com meu pouco dinheiro e vou lá no 
mercado. [...] A pessoa poderia até comprar pertinho. Se fosse 
o mesmo preço lá de baixo. Não compro. Meu dinheiro não dá. 
Vou lá e compro (Jurema , faxineira eventual, Santa Marta). 

     
Aqui tudo é mais caro do que na rua.[...] Aqui, por exemplo, 
esses negocinhos de parafuso aqui é sete reais. No mercado 
eu compro por um real e trinta, um real e vinte. É um absurdo. 
É muito grande. [...] Aquele negócio ali do ar condicionado, de 
botar em cima, aqui é setenta reais, eu comprei por cinquenta e 
três e quarenta e nove. Ah eu fui lá  na Amoedo e comprei lá e 
tem lugar mais barato ainda que eu liguei lá pra o Rio 
Comprido é vinte e poucos.  É que é muito longe. Eu ainda 
pago passagem de ida e de volta, então [...] é melhor comprar 
mesmo assim (Maria dos Anjos, doméstica, Santa Marta). 

 

Das três vozes destoantes da maioria, Vicente (balconista, Complexo do 

Alemão) disse “Eu compro nas proximidades daqui mesmo. Se eu for sair e alguma 

coisa me agradar distante, aí, se eu tiver com dinheiro, compro. [...] Aqui é bem 

legal. Satisfaz bastante.” 

Em sua fala, Vicente não demonstrou grande preocupação com os preços 

cobrados nas lojas da comunidade, informados pela maioria dos entrevistados, 

como sendo bem mais elevados do que os preços praticados em lojas de fora. 

Curiosamente dentre os respondentes, Rosa (atendente, Complexo do 

Alemão) foi a única que discordou da maioria e declarou “Eu prefiro aproveitar os 

mercadinhos daqui mesmo.[...]  É mais perto e é mais em conta”. 

Já a Juliana (atendente, Santa Marta), alegou que prefere comprar nas lojas 

da comunidade, devido à sua falta de tempo para ir às compras e não por terem 

preços mais baixos, nem compatíveis com as lojas de fora: 

Eu compro geralmente nas lojas do bairro porque o meu tempo 
é muito corrido. Saio de manhã, chego à tarde, dou jantar pro 
meu filho e vou pro curso. Chego de dez a onze e quarenta da 
noite todos os dias. Aí não sobra muito tempo. 
[...] Porque é o meu tempo no momento, mas quando tenho 
disponibilidade eu vou lá no shopping (Juliana, atendente, 
Santa Marta). 

 

Destes relatos, pode-se concluir que a oposição à compra na comunidade é 

só pelo aumento de preços e não por desconfiança nos comerciantes locais, sendo 

a comodidade e a praticidade considerados como fatores favoráveis às compras na 

própria comunidade. 
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 O Projeto Estou Seguro previu que a existência de um ponto de vendas 

dentro da comunidade poderia ser um facilitador principalmente para aqueles 

moradores que são resistentes à compra na modalidade porta a porta. 

 Entretanto, para que o Projeto tivesse sucesso e despertasse o interesse dos 

moradores, foi necessário todo um trabalho prévio de preparação até que se 

deflagrasse o processo de venda de microsseguro na comunidade Santa Marta e se 

inaugurasse a “Casa do Seguro”. 

 O corretor entrevistado vivenciou todo esse processo e relata: 

Começou com peças de teatro. Os atores que atuavam eram 
da comunidade e sempre abordavam acontecimentos e 
perdas, funeral, morreu e precisa de dinheiro – como eu vou 
fazer? – não tenho seguro. Vídeos também. Hoje a “Casa do 
Seguro” é uma referência. As pessoas vão, passam lá tem 
uma educação tanto para as crianças que é um jogo que elas 
jogam.   
A finalidade da casa do seguro é dar informação para os 
moradores e também para adquirir seguros. Ela vai chegar ali 
e pergunta: o que é isto aqui? – é seguro. Ai as pessoas 
sentam lá, batem papo com a gente, e a gente fala da 
importância do seguro e quando ela sair, ela tem uma visão 
do seguro. Ela entra com um pé atrás com o seguro, ela 
simplesmente quando ela sai dali ela tirou todas as dúvidas 
dela: como fazer um seguro, como contratar, como acionar, 
como pagar, qual o valor que teria; é muito engraçado: 
quando ela entra na Casa do Seguro ela acha que é uma 
coisa muito cara mas quando ela sai dali ela sai fala: - vou 
contratar, como se faz, como que é, eu quero ter, ou muitas 
vezes no meio do caminho também as pessoas me 
encontram no meio do caminho e perguntam: - o que é Estou 
Seguro?  Tem essa abordagem também. Muitos abordam 
pela curiosidade. Tem muitos moradores  motivados pela 
curiosidade: - o que é isto? (Renato, corretor de 
microsseguros, Santa Marta). 

 
 Assim, quanto à forma de comercialização de microsseguros, no caso 

específico da comunidade Santa Marta onde foi implantado o Projeto Estou Seguro, 

os moradores tanto compram na modalidade porta a porta quanto na loja (Casa do 

Seguro) fundada pela CNSEG. 

 Na comunidade do Complexo do Alemão, embora não exista um local 

denominado “Casa do Seguro” para a venda de microsseguros, identificamos a 

presença de uma loja da Seguradora Capemisa com a mesma finalidade de 

comercialização de microsseguros na citada comunidade. 

 

5.3.  ACESSO A PRODUTOS FINANCEIROS PELOS ENTREVISTADOS 
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 Para permitir ao pesquisador elaborar um perfil dos entrevistados quanto ao 

acesso, conhecimento e aquisição de produtos financeiros, foram pesquisados sete 

itens: cartão de crédito, conta corrente ou de poupança, empréstimo, seguros, 

reserva em dinheiro, plano de saúde e controle pessoal das contas, apresentado de 

forma resumida no Quadro 5, não incluído o corretor de microsseguro. 

Praticamente todos os entrevistados ou utilizam cartão de crédito ou de débito 

ou possuem conta de poupança ou conta corrente, o que denota que já têm 

conhecimento e o hábito de utilização de pelo menos algum tipo de produto ou 

serviço financeiro e a existência de conta corrente ou conta de poupança é 

fundamental atualmente para a compra de microsseguro oferecido por algumas 

Seguradoras, segundo declarou o corretor de microsseguros. 

 

Quadro 5 – Acesso a Produtos Financeiros pelos Entrevistados  

 

Comunidade Entrevistado 

Conta 

Corrente ou 

Poupança   

Cartão de 

Crédito 
Empréstimo Seguro 

Plano de 

Saúde 

Controle 

Financeiro 

Santa Marta 

Vicente Não Não Não Não Não Sim 

Ronaldo Não Não Não Sim (Funeral) Não Sim 

Sebastião Sim Sim Não Não Sim Sim 

Joana Sim Sim Não 
Sim (Vida e 

Funeral) 
Sim Sim 

Bené  Sim Sim Sim Não Não Não 

Rosa Sim Sim Não Não Não Não 

Complexo do 

Alemão 

Claudete  Sim Sim Não Não Não Não 

Jurema  Sim Não Não Sim (Funeral) Não Não 

Juliana Sim Sim Não 
Sim (Vida e 

Funeral) 
Não Sim 

Maria dos 

Anjos 
Sim Não Não Não Não Não 

Pedro Sim Não Sim Não Não Não 

Jonildo Sim Sim Não 

Sim 

(Residencial, 

Vida e Funeral 

Sim Sim 

Quadro elaborado pelo autor a partir das entrevistas realizadas. 

  

 O caso de Ronaldo (vendedor, Complexo do Alemão) é interessante porque 

ele não tem cartão de crédito e, embora possua uma conta corrente e uma conta 

poupança, prefere guardar as sobras de dinheiro em casa, e quando precisa 

comprar a prazo, via cartão, utiliza o cartão da sogra: “[...] Quando eu preciso usar 

cartão de crédito eu uso no cartão da minha sogra. Eu tenho uma noiva e compro 
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muito no cartão da mãe dela e a gente vai se acertando depois. A maioria das 

minhas coisas eu compro a vista [...]”. 

 Complementando a sua fala, Ronaldo (vendedor, Complexo do Alemão), 

valorizou o hábito de manter reservas financeiras e fazer um bom planejamento para 

evitar problemas futuros decorrentes de fatores situacionais, como o casamento e 

festas: 

Pago as contas. “Ajunto” um pouquinho. É vou juntando em 
casa mesmo né. Feito o tio Patinhas. [...] Eu guardo em casa. 
Estou até para casar esse ano em dezembro agora  estou 
casando e é fruto de eu ter guardado esse dinheiro em casa. 
Por isso que eu vou conseguir estar casando na igreja com 
festa e com tudo o mais. É fruto de eu ter guardado esse 
dinheiro.  
[...] Tudo é um planejo. É um planejamento que a gente vai 
fazendo. Com a ajuda de um e com a ajuda de outro (Ronaldo, 
vendedor, Complexo do Alemão). 

 

Outra conclusão obtida a partir de algumas citações nas entrevistas é que 

parte dos entrevistados não dispõe de qualquer tipo de planejamento financeiro.  

Alguns mantêm algum tipo de controle sendo o pagamento das contas 

efetuado a partir de uma hierarquização subjetiva de grau de importância atribuída 

pelos entrevistados.   

Eis alguns relatos:  

“Faço um gerenciamento. Vejo o dia em que vai chegar a conta, bato com 

meu pagamento, no caso dia 15 e dia 30, e reservo o dinheiro” Vicente (balconista, 

Complexo do Alemão). 

“Eu uso um caderno e a conta mensal. O que eu gasto todo mês” Juliana 

(atendente, Santa Marta). 

No caso específico da procura de um agiota para pedir empréstimo para 

solucionar um problema financeiro, Sebastião (comerciante, Complexo do Alemão), 

acrescentou, também, a existência de risco de morte, quando disse para o 

pesquisador: “Assim, pra poder resolver [...] um problema financeiro, é um caso a 

pensar, porque agiota, se você não pagar, você morre”. 

Ter uma conta corrente ou uma conta de poupança em instituição bancária é 

um fator relevante para a comercialização do microsseguro, assim como ter uma boa 

educação financeira e disciplina nos gastos. 

Ao ser indagado sobre as barreiras encontradas para a venda dos produtos 

de microsseguros, o corretor informou que a falta da conta bancária (corrente ou 
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poupança) é um grande impeditivo, uma vez que alguns dos produtos de 

microsseguros mais aceitos ofertados por uma determinada seguradora, exigem o 

pagamento através do débito em conta. 

Segundo ele, as seguradoras ainda não adaptaram suas formas de cobrança 

do prêmio do microsseguro para a realidade da população de baixa renda da 

comunidade Santa Marta, o que significa, diversas vezes, a perda da venda. 

Quanto à contratação de plano de saúde, Joana (vendedora, Complexo do 

Alemão) informou que a família possui o plano de saúde contratado pela empresa 

onde o marido trabalha, e que é extensivo a ela e à filha como dependentes. 

De forma semelhante, Jonildo (pintor, Santa Marta) informa que a esposa tem 

seguro saúde contratado pela empresa onde trabalha e que ele paga 

separadamente um plano de saúde para os dois filhos, estando analisando a 

possibilidade de contratação de um plano para ele. 

Já Sebastião (comerciante, Complexo do Alemão), informou que contratou o 

plano de saúde em razão de ter sérios problemas de saúde, que o levaram a 

aposentar-se por invalidez.  

 No que se refere a seguros, foi observado que a maioria não possui nenhum 

tipo contratado; e os poucos que têm contrataram somente o seguro de vida 

acoplado com o funeral, à exceção de Jonildo (pintor, Santa Marta), que contratou 

também o seguro residencial. 

 

5.4.  NATUREZA DOS PROBLEMAS FINANCEIROS ENFRENTADOS PELOS 

ENTREVISTADOS E SOLUÇÕES ADOTADAS 

 

 Os problemas financeiros encontrados no cotidiano da população de baixa 

renda originam-se de eventos imprevistos e não planejados, que os surpreendem e, 

por vezes, com consequências desastrosas. 

Conforme cita Mattoso (2005, p. 146) “Para os pobres tais eventos têm 

consequências financeiras bastante duradouras, talvez por serem desfavoráveis as 

soluções por eles buscadas e por se encontrarem vulneráveis”. 

Como alguns destes problemas financeiros podem ser evitados se forem 

adotados mecanismos de gerenciamento e de prevenção de riscos, dentre os quais 

figura a contratação de microsseguro, buscou-se, através desta pesquisa, levantar 

problemas financeiros desencadeados pelos eventos citados. Complementando o 
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estudo, levantou-se também quais seriam as alternativas pré-concebidas para a sua 

solução por parte dos entrevistados, a partir dos relatos de suas experiências. 

A seguir são apresentados os problemas financeiros relatados pelos 

respondentes, ocasionados por eventos imprevistos ou não planejados, e as 

soluções adotadas: 

 

5.4.1. Morte 

 

Vicente (balconista, Complexo do Alemão) relatou a ocorrência da morte de uma 

tia e do avô, e as soluções adotadas: 

Há pouco tempo faleceu minha tia mas ela tinha uma condição 
boa de vida. Tinha reserva financeira para isto. 
Meu avô há 8 anos atrás teve câncer. Não tinha plano de 
saúde. Foi se tratando. Operou. Parecia estar melhor. Questão 
de meses:  2 ou 3 meses. Voltou de novo e faleceu (Vicente, 
balconista, Complexo do Alemão). 

 

 Nas duas situações informadas pelo entrevistado, não havia qualquer 

mecanismo de prevenção como seguro saúde (ou plano de saúde), seguro de vida 

ou seguro funeral. 

 Na primeira situação, a própria pessoa que veio a óbito tinha uma reserva 

financeira para a realização do funeral. Na segunda o avô, por não ter plano de 

saúde, tratou-se em hospital da rede pública e faleceu, cabendo à família realizar 

uma cotização para o sepultamento. 

 Sebastião (comerciante, Complexo do Alemão) reportou ao pesquisador  a 

morte da sua mãe e de um dos seus irmãos e, em ambos os casos, também não 

havia nenhum seguro contratado, cabendo à família se cotizar para efetuar o funeral: 

As únicas pessoas da minha família que morreram foram, na 
época, [...] minha mãe e meu irmão, mas, aí [...] fomos em 
turma assim no caso de 5 a 6 pessoas a gente reuniu e fez o 
funeral [...] aí divide o dinheiro (Sebastião, comerciante, 
Complexo do Alemão). 

 

Da mesma forma que os dois entrevistados anteriores, Joana (vendedora, 

Complexo do Alemão) relatou o falecimento da avó, e informou que não havia 

reserva financeira, nem qualquer mecanismo de prevenção como o seguro, cabendo 

à família arcar com o problema financeiro decorrente. 

Já Jurema (faxineira eventual, Santa Marta) relatou ter um irmão muito doente 

e que, por isso, já se preveniu contratando um seguro funeral: “Por isso que eu já fiz 
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a SINAF porque eu fiquei pensando nisso, mas eu já vi muitos problemas desse 

acontecer”. 

Outro exemplo de problema financeiro decorrente de morte na família foi o 

relatado por Maria dos Anjos (doméstica, Santa Marta) que, ao ser perguntada se já 

havia tido algum problema de morte na família, que a tenha deixado com 

dificuldades financeiras porque não tinham seguro nem dinheiro para o funeral, 

respondeu: 

Já, mas só que, assim, foi uma sobrinha minha. Eu tava no 
Ceará e ela disse que o irmão dela tinha falecido e eles tiveram 
que fazer vaquinha. Aí foi a família lá no Pavãozinho que fez. 
Quero dizer, eu quero fazer talvez pra mim e pro Igor e pra ele 
também que vive comigo (Maria dos Anjos, doméstica, Santa 
Marta). 
 

 Durante esta mesma entrevista, a lembrança do ocorrido pareceu aflorar na 

entrevistada a necessidade de contratação do seguro funeral para a família; porém, 

o pesquisador não sentiu muita certeza de que ela efetivamente tem a intenção em 

contratá-lo. 

 O corretor entrevistado também relata uma experiência que viveu no passado 

com a perda do seu pai, e que, de uma forma indireta, o motivou a participar do 

Projeto Estou Seguro, e a procurar cada vez mais aprimorar-se no desempenho de 

suas funções como corretor de microsseguros. 

 Até o ingresso deste projeto na comunidade Santa Marta, precedido por uma 

pesquisa de negócio, o corretor alega que desconhecia os planos de seguro, assim 

como diversos outros moradores da região:  

Quando o projeto entrou para a comunidade, e eu estava 
dentro dessa pesquisa, eu fiz parte da pesquisa. As pessoas 
não conheciam seguro. Escutando as pessoas naquela sala, 
muita gente não conhecia seguro. Eu sou um também.   Nem 
passava na minha cabeça por diversos fatores: primeiro 
porque eu escutava pela televisão que só rico podia ter esse 
tipo de seguro; pobre não podia ter condições de ter esse 
seguro ou quando tinha condições acabava mexendo no seu 
bolso; [...]. Eu não percebia a importância do seguro. [...]. 
Hoje eu tenho o seguro e se acontecer qualquer coisa, [...] eu 
não vou passar mais dificuldade. [...]. Era uma coisa assim: 
ou eu resolvia os problemas ou parava para ficar chorando 
pela perda do meu pai. Isso acontece dentro da comunidade. 
Então hoje eu levo o projeto muito a sério, [...] eu hoje estou 
correndo atrás de poder melhorar e levar isso para dentro da 
comunidade. Se eu me capacito tendo uma melhoria na 
profissão de corretor eu vou poder levar isso para dentro da 
comunidade com o mesmo padrão que eu vou estar levando 
também para outras pessoas quando eu trabalhar numa 
agência ou na rua ou em qualquer outro lugar eu vou estar 
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levando também qualidade para dentro da comunidade 
(Renato, corretor de microsseguros, Santa Marta). 

 

5.4.2. Desemprego 

 
Claudete  (desempregada, Santa Marta) relata, com detalhes, problema 

financeiro que está vivendo, decorrente de uma dívida que teve início na falta de 

pagamento de faturas do cartão de crédito, agravada pelo seu desemprego e pela 

capotagem de um veículo sem seguro: 

Era cartão de crédito. Aí eu estava trabalhando. Então já tava 
indo bem.  Aí eu fiquei desempregada. Tive um problema 
porque o meu esposo capotou com o carro [...] do meu sogro. 
[...] Aí tínhamos que fazer reparo porque não tínhamos seguro. 
Na época meu sogro não queria mas meu esposo queria fazer, 
mas o carro era dele e era ele que tinha que fazer. Então a 
gente acabou investindo, [...] o dinheiro que a gente tinha no 
carro. Aí acabou se enrolando todo. Aí o que estava financiado 
no IBI eles estavam cobrando juros num mês eu não paguei.  
No outro mês eles estavam com juros muito alto aí eu fui no 
Decon, entrei em acordo com eles. Pago parceladamente, eles 
abaixaram os juros do cartão que é um juro absurdo que eles 
estavam cobrando. Foi aí que eles baixaram e aí ficou uma 
parcela fixa.  Aí a gente acabou optando não ter mais cartão de 
crédito. (Claudete , desempregada, Santa Marta). 
 

Pelo relato de Claudete , observa-se que uma série de fatores ocasionaram 

tanto a dívida quanto o seu agravamento.  O seu desemprego foi um deles, assim 

como a capotagem do veículo que não possuía seguro, embora ela tenha declarado 

haver interesse do marido em contratá-lo - porém, como o carro era do sogro, não 

contratou e teve que arcar com os prejuízos. 

O caso de Claudete  (desempregada, Santa Marta) mostra que o desemprego 

pode ter uma forte influência na geração ou no agravamento de problema financeiro.   

 Bené (atendente, Complexo do Alemão) informou ter ficado desempregado e 

que não se abalou porque morava com a avó no período e ela o sustentava. 

Pedro (atendente e ajudante de cozinha, Santa Marta) declarou ter ficado 

desempregado por três meses, porém, como já não tirava férias há muito tempo, 

aproveitou para descansar e, nesse ínterim, sustentou-se com suas reservas. 

 Juliana (atendente, Santa Marta) também relatou já ter ficado desempregada 

e que solucionava o problema realizando faxinas em casas de família para     

manter-se e completar a renda familiar. Relatou também que se encontra com dívida 

decorrente de atraso no pagamento de fatura do cartão de crédito e explicou o 
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procedimento que adota para o seu pagamento: “[...] Eu tiro uma parte do meu 

salário, pago o cartão e no outro mês me programo para pagar o que devia”. 

  

5.4.3.  Erros de Cobrança por Parte de Empresa 

Maria dos Anjos (doméstica, Santa Marta) também teve problemas financeiros 

decorrentes de dívida contraída com a empresa de telefonia Oi, que levou seu nome 

ao Serviço de Proteção ao Crédito e ainda teve a perda da linha telefônica. Segundo 

ela a dívida até hoje não foi saldada devido ao montante que atingiu.  Eis o seu 

relato: 

Meu telefone que eu tinha há vinte anos [...] foi cortado. Aí já 
juntou a primeira, a segunda e a terceira e eu não paguei, aí 
cortaram. Aí quero dizer quando eu fui ver já estava num valor 
alto. Acho que meu nome foi para o SPC porque eu fui tirar uns 
negócios aí e apareceu que eu estava com problema na 
“Oi”.(Maria dos Anjos, doméstica, Santa Marta).  

 

5.4.4. Redução da Renda Familiar 

Principalmente em razão do desemprego, de doença e de morte de um 

provedor da família, é possível a existência de uma queda na renda familiar, 

exigindo soluções alternativas e adaptações. 

Este é o caso de Pedro (atendente e ajudante de cozinha, Santa Marta) que 

tinha a profissão de garçom, ficou desempregado e, quando conseguiu se recolocar 

no mercado de trabalho, além de ter uma renda menor, passou a exercer duas 

funções, tendo que se adaptar ao novo padrão de renda: 

Eu trabalhava de garçom e ganhava por comissão. Ganhava 
tanto. Aí saí e fui trabalhar de ajudante de cozinha.  Diminuiu. 
Trabalhar de comissão você depende do cliente. Não tem 
aquela renda... Depende da venda (Pedro, atendente e 
ajudante de cozinha, Santa Marta). 

 

5.4.5. Separação  

Rosa (atendente, Complexo do Alemão) relatou estar passando por sério 

problema de relacionamento no casamento e que tem a expectativa da separação, o 

que certamente gerará um problema financeiro de redução da renda.  

 Como a sua casa é própria e ela tem um filho, ao ser indagada como seria a 

continuidade de sua vida com uma renda menor e com o filho para sustentar, ela 

informou que iria vender e dividir os bens do casal,  e que voltaria para a sua terra 

natal. 
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5.4.6. Doença  

Juliana (atendente, Santa Marta) também passou por problemas financeiros e 

teve que se adaptar a uma redução de renda, em virtude da doença do pai, que  

gerou o afastamento dele  da empresa onde trabalhava e a consequente redução da 

renda familiar.  Para enfrentar o problema, ela declarou ter aumentado sua carga de 

trabalho com serviços de faxina, aliado a uma redução dos gastos. 

 Maria dos Anjos (doméstica, Santa Marta) descobriu que o filho Igor sofria de 

doença neurológica, obrigando-o a efetuar gastos inesperados com seu tratamento e 

que, depois de parecer curado, estaria exigindo novos cuidados, conforme relato a 

seguir: 

Ele teve um probleminha [...] quando era pequeno, de 
convulsão. Teve duas convulsões. A primeira foi forte, a 
segunda já não, aí eu corri atrás de um neurologista, porque o 
neurologista é muito caro né ? Aí o médico dele é lá do Pedro 
Ernesto -  o Dr. Paulo Ribeiro -  aí ele falou para mim que não 
precisava o Igor tomar remédio controlado. Aí eu fiz dois 
exames dele – o primeiro e o segundo – o primeiro eu paguei 
trezentos e cinquenta e o outro paguei duzentos e cinquenta, 
mas, na época, eu paguei mais barato porque ele me deu 
encaminhamento direitinho. E com encaminhamento seria mais 
barato se não eu teria pagado uns oitocentos na época. Aí eu 
fiz porque fiquei preocupada de ele ficar com sequela (Maria 
dos Anjos, doméstica, Santa Marta) 
 

 Como foi relatada a ocorrência de despesas inesperadas em consequência 

da doença do filho, que, de alguma forma, estaria afetando a renda familiar, foi 

indagado a Maria dos Anjos se ela possuía recursos para o pagamento, e ela 

informou que tinha algumas reservas.  

 Ocorre que o problema da doença do filho voltou a preocupar a entrevistada, 

em razão do seu comportamento atual, como segue: 

 
[...] Ele ficou com sequela, [...]. Aí agora eu fiquei sabendo que 
na escola ele está esquecido. Está se esquecendo das coisas. 
Eu falo uma coisa: Igor é isso assim. Igor é aquilo ali.  Aí ele  
hã, hã, aí, quer dizer que eu já vou voltar de novo no 
neurologista para saber por que que o Igor está assim. [...]. Vou 
explicar para ele a mesma situação que ele já conhece o Igor, 
mas ele foi que suspendeu. Por mim ele não tinha suspendido. 
Ele falou: [...] eu não posso continuar tratando de uma criança 
que não está tendo problema. Você já fez os dois exames que 
eu precisava e pelos exames... (Maria dos Anjos, doméstica, 
Santa Marta) 

 

 No caso desta entrevistada, embora não tenha havido uma queda de renda, o 

cenário futuro sugere a necessidade de um planejamento financeiro ou da 
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contratação de um seguro saúde ou plano de saúde, os quais não foram cogitados 

por ela como alternativas para a prevenção de um provável futuro problema 

financeiro. 

 

5.4.7. Violência 

A violência pode ser também um fator gerador de problema financeiro, como, 

por exemplo, quando ocorrem assaltos e as pessoas perdem seu patrimônio ou são 

molestadas fisicamente. 

Maria dos Anjos (doméstica, Santa Marta), ao se deparar com a indagação 

acerca do nível de violência, respondeu: 

Não me preocupo muito com isso não. Eu sei que existe muito. 
Assim, porque essa moto que eu tenho é uma CB-300, então 
muita gente fala não fica muito andando com essa moto porque 
essa  moto chama ladrão. Essas coisas. Eu já vi muita gente 
morrer em assalto assim. E eu tenho medo (Maria dos Anjos, 
doméstica, Santa Marta). 
  

Como a entrevistada informou que possuía uma moto modelo CB-300, que é 

bastante visada para o risco de roubo, indagou-se se ela possuía seguro da mesma, 

tendo sido fornecida a seguinte resposta: 

 
Não. É muito caro o seguro dela. Quando eu comprei ela eles 
queriam, me ofereceram o seguro, mas, pô, o seguro é o preço 
quase da moto. Aí quer dizer pago duas motos. Porque eu vou 
ter que andar com ela. Deixa lá  eu coloquei porque já tava me 
trazendo problema porque num ano a bateria dela foi embora. 
A bateria que puxou muito aí eu tirei, desliguei ela... 
[...] Eu sei que tem o risco, todo o mundo sabe que tem, mas 
se a gente for se preocupar com isso a gente não vive (Maria 
dos Anjos, doméstica, Santa Marta). 
 

Do relato da entrevistada, conclui-se que ela tem a percepção do risco e até 

tem medo da ocorrência do evento, mas, alega que o preço do seguro é uma 

barreira à sua contratação e prefere ignorar a preocupação ao informar que “se a 

gente for se preocupar com isso a gente não vive”, esquecendo-se que no caso da 

ocorrência do roubo, furto ou outro evento que origine a perda da moto, sem 

considerar os danos a terceiros no caso de atropelamento, colisão, abalroamento ou 

outro risco, como ela não tem seguro poderá ocorrer um sério problema financeiro 

ou até a redução do patrimônio familiar. 

Pedro (atendente e ajudante de cozinha, Santa Marta) informou que sofreu 

um assalto após dois a três meses de sua chegada para morar na comunidade, 
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porém, ressaltou que o assalto foi fora e que na comunidade nunca soube de 

ocorrência de roubo e que depois disso não teve nenhum problema semelhante. 

Joana (vendedora, Complexo do Alemão) quando consultada sobre eventuais 

problemas financeiros advindos de atos de violência em sua família, declarou que 

mesmo antes da  implantação das Unidades de Polícia Pacificadora na comunidade, 

não havia sofrido nenhum tipo de violência, como roubo ou assalto, por exemplo, em 

razão da existência de uma “proibição” do “poder paralelo” existente na comunidade, 

conforme relato: 

Mesmo antes assim com a UPP tem segurança mas era 
proibido roubar aqui dentro. 
[...] Eles mesmos tinham a lei deles. Não podiam roubar quem 
morava aqui dentro mesmo que eu passasse com meu carro ali 
embaixo, eu era moradora aqui não podia ser roubada (Joana, 
vendedora, Complexo do Alemão). 

 

Jonildo (pintor, Santa Marta) relatou que o roubo nunca foi um risco recorrente 

na comunidade, principalmente em razão das ações que eram adotadas pelos 

bandidos no morro para punir quem praticava roubo ou furto na comunidade, antes 

da implantação da UPP, mas, que recentemente teve  mais de uma bicicleta furtada 

na parte baixa da comunidade, como se vê pela sua fala: 

Isso na verdade, violência de assalto todo mundo tem seus 
temores.  Na comunidade, por mais que eles melhorem assim 
o morro sempre foi mal visto.  
O morro antigamente tinha o tráfico, tinha a bandidagem, mas 
sempre foi mais tranquilo, ainda mais sobre esse assunto de 
roubo. Nunca teve. Apesar que de uns tempos para cá andam 
sumindo algumas coisas por aí.  
Essa semana, mês passado, levaram a minha bicicleta, tive um 
problema. 
[...] Tem suas melhoras, mas, antigamente tinha, como é que 
eu vou dizer, o pessoal tinha medo de roubar no morro e na  
área inteira de Botafogo, porque era a reação do tráfico 
antigamente, era a cobrança era muito maior, não ia preso, não 
ia para a cadeia. Antigamente eles cobravam de outra forma. O 
julgamento era aqui entendeu ?  
Com eles, aí o pessoal tinha medo. No morro hoje em dia 
acontece raro, não vou dizer que hoje em dia não tem trafico 
no morro não acontece esse negócio. Acontece: roubaram a 
minha bicicleta lá em baixo no pé do morro, agora já comprei 
outra e assim vai (Jonildo, pintor, Santa Marta). 

 

Os demais foram unânimes em informar que nunca haviam sido assaltados 

nem tinham sofrido qualquer tipo de violência física ou que gerasse a perda ou 

redução de patrimônio, como no caso narrado de Jonildo (pintor, Santa Marta). 
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5.5.  ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS FINANCEIROS 

APRESENTADAS PELOS ENTREVISTADOS 

 Após a detecção da natureza dos problemas financeiros experimentados 

pelos consumidores de baixa renda abordados, a pesquisa buscou levantar qual a 

motivação dos mesmos para a adoção de alternativas utilizadas por outras pessoas, 

conforme relatados em estudos realizados, por exemplo, por Mattoso (2005) para a 

solução de seus problemas. 

 Eles foram consultados sobre a adoção como alternativas dos seguintes 

mecanismos: pedido de empréstimo de qualquer tipo (banco, agiota, família, amigos, 

patrão, etc.), aumento do volume de trabalho, endividamento no cartão de crédito, 

emissão de cheque pré-datado, utilização das reservas em caderneta de poupança 

ou reserva financeira, crediário, compras fiado e contratação de seguro.  

 Os resultados foram os relacionados a seguir. 

 

5.5.1. Empréstimo de Qualquer Tipo 

 Ronaldo (vendedor, Complexo do Alemão), relata que passou por momentos 

de dificuldade quando deixou o emprego onde trabalhava, mas que nunca pensou 

em solicitar empréstimo bancário ou com agiota, tendo sido ajudado pela família até 

que conseguiu retornar para o emprego anterior onde permanece: 

Eu vou ser sincero pra voce. Agiota, empréstimo em banco, em 
qualquer outro lugar. Esta seria a minha última das opções 
porque eu trabalhei aqui. Eu saí dessa empresa aqui durante 
três meses e fiquei quatro meses desempregado e só a minha 
noiva trabalhando.  Minha mãe me ajudando. Meu outro irmão 
me ajudando e assim eu não vi nenhuma oportunidade de eu 
pegar um empréstimo. Eu não vi nenhuma necessidade para 
isso. E eu fiquei esses quatro meses com meu carro, dirigindo, 
pagando o carro, não faltou gasolina, não faltou nada. 
Entendeu. Aí depois eu voltei para cá. Eu tentei ir para um 
outro lugar. Eu pensei que ia ser melhor mas acabei sendo 
enganado, sendo..., que não era aquilo. Aí eu voltei, conversei 
com o Manassés acabei que eu voltei e pretendo ficar aqui por 
mais um tempo (Ronaldo, vendedor, Complexo do Alemão). 

  

Sebastião (comerciante, Complexo do Alemão) admitiu que adotaria o 

empréstimo bancário como uma alternativa para a solução de um problema 

financeiro emergencial, descartando, entretanto, a utilização de contato com agiota, 

como segue: 

Um problema financeiro. Um problema financeiro é um caso a 
pensar porque agiota se você não pagar você morre. 
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É verdade. Agora um empréstimo no banco eu fazia. No caso 
de ...eu fazia assim por certo uma coisa urgente assim tem que 
pagar. Resolver hoje. Eu vou fazer isso (Sebastião, 
comerciante, Complexo do Alemão). 

 

Rosa (atendente, Complexo do Alemão) disse que prefere recorrer a parentes 

e amigos para a ajuda na solução de problemas financeiros. 

O corretor entrevistado esclarece que os moradores da comunidade Santa 

Marta, preferem não contar com empréstimos realizados por parentes para a 

solução de problemas financeiros decorrentes de fatores situacionais como o funeral 

e a subsistência em caso de morte do provedor da casa, preferindo  outras soluções 

alternativas, como a contratação dos seguros de vida e de funeral, que vem 

crescendo na comunidade.  Ele esclarece:  

Quando eu estou conversando com morador, [...] a grande 
maioria não quer contar muito com parente porque parente 
[...] quando você pede qualquer coisa [...] joga na cara, você 
naquela vez precisou de mim agora eu estou precisando de 
você e você não quer me ajudar [...]. Na verdade quando ela 
pede; ela pede para um parente, ela pede para um vizinho, 
ela pede na igreja porque ela realmente não tem nenhuma 
outra opção. [...]. Olha só a satisfação que ela vai chegar e 
tomar conta de tudo sem precisar de terceiros para fazer isso. 
Ela tem essa liberdade. Não, não precisa não, todo o mundo 
pode ficar sossegado e contrata e foi o caso da própria Érica 
também que tinha seguro e um seguro perfeito. [...]. Então 
isso é uma satisfação muito grande porque você se 
disponibilizou a ajudar mas ela chegou, a família chegou e 
disse não, está tranquilo. Então você tem essa satisfação da 
pessoa não ter aquela coisa desesperadora, aquela 
fisionomia desesperada da pessoa chorar desesperada de 
não saber como fazer e ela naquele desespero tentar 
mobilizar alguém que possa querer ajudar, [...]. Hoje quando 
as pessoas tem seguro ou até mesmo quando elas 
contrataram comigo o seguro eu vejo o semblante delas 
supertranquilo e também vão passando essa tranquilidade 
assim para as pessoas e aí o seguro acaba ganhando força 
dentro da comunidade (Renato, corretor de microsseguros, 
Santa Marta). 

 
5.5.2. Aumento do volume de trabalho 

 Sebastião (comerciante, Complexo do Alemão), é um exemplo típico de 

pessoa que adotou o aumento do volume de trabalho para ampliar a renda familiar e 

enfrentar problemas financeiros.  

Ele relatou que possui um microempreendimento – um bar – montado com a 

ajuda da sua esposa com muito esforço e trabalho. Ele disse que “Só com esforço.  

É que nós viemos de baixo. Aí acho que a gente pra ter alguma coisa na vida temos 

que lutar”. 
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Juliana (atendente, Santa Marta) também prefere ampliar sua carga de 

trabalho para conseguir solucionar os seus problemas financeiros a pedir qualquer 

tipo de empréstimo. Em sua declaração ela disse: “Eu trabalho num dia para a 

madame e no outro para outra e se você conseguir três na semana você consegue 

se equilibrar”. 

 

5.5.3.  Uso de Cartão de Crédito, Cheque pré-datado, Compras Fiado, Crediário, 

Poupança ou Reserva Financeira 

 Das alternativas citadas o uso do cartão de crédito é o mais comum entre os 

entrevistados e inclusive já foi fator gerador de endividamento, conforme citações 

realizadas neste estudo em itens precedentes. 

 As compras fiado e o crediário foram pouco citados e a emissão de cheque 

pré-datado não foi mencionada. 

 A utilização da poupança ou de outro tipo de reserva financeira foi citada 

algumas vezes como mecanismo de solução de problemas financeiros 

emergenciais, como no caso da doença do Igor, filho de Maria dos Anjos (doméstica, 

Santa Marta), que precisou realizar consultas médicas e exames caros e teve que 

pagar com recursos de sua reserva financeira. 

 

5.5.4. Seguro 

 Sendo o objetivo principal desta  pesquisa descrever como os consumidores 

de baixa renda veem o microsseguro à luz dos seus problemas financeiros e qual a 

lógica de sua contratação e, tendo como um dos objetivos intermediários identificar 

como está sendo contratado o microsseguro pelas pessoas nas comunidades 

selecionadas, preliminarmente, o autor buscou levantar se algum dos entrevistados 

já utiliza a contratação do seguro como uma alternativa para a solução de seus 

problemas financeiros decorrentes de riscos a que estão sujeitos. 

 Ronaldo (vendedor, Complexo do Alemão), informou que a sogra contratou 

um seguro funeral familiar, no qual está incluído e que, ao adquirir um veículo, foi 

obrigado a contratar o seguro de crédito, cujo valor do prêmio vem incluso na 

prestação para pagamento do financiamento do veículo, não tendo contratado o 

seguro compreensivo de automóvel para garantir o roubo, o furto, colisões, 

abalroamentos, eventos da natureza, etc. devido ao seu alto custo: 
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O meu seguro do carro não é o seguro de roubo não. Não é o 
seguro de acidente não. Quando eu comprei o carro eu não 
tive condições de colocar esses dois seguros aí, porque ficou 
um pouco puxado para mim. O seguro que eu tenho é em 
questão de eu não conseguir pagar. Aí o banco vai analisar. 
Questão de atraso na empresa. Se a empresa tiver demorando 
a me pagar. Entendeu ? Se eu não tiver recebendo o salário na 
data certa. Se ficar com alguma dificuldade eles cobrem, eles 
entram com o seguro para poder me ajudar em algumas 
prestações para não ter que entrar em busca e apreensão 
Ronaldo (vendedor, Complexo do Alemão). 

 

 Pelo relato do entrevistado, nota-se que ele não tem a devida compreensão 

da cobertura do seguro contratado e até tem uma ideia equivocada de que a 

finalidade do seguro era ajudá-lo e não a de garantir aos financiadores o 

recebimento dos valores não pagos do crédito concedido para a compra do veículo. 

 Sebastião (comerciante, Complexo do Alemão) disse que possui um plano de 

saúde (bastante semelhante ao seguro saúde) contratado com a empresa DIX para 

resolver um problema de saúde que o fazia gastar muito todos os meses. 

 A escolha do seguro como alternativa de solução foi decidida de comum 

acordo com a esposa, que não possui nenhum tipo de seguro, conforme relatado 

pelo entrevistado: 

Nessa firma que a gente tá a empresa tirou meu plano de 
saúde. No caso eu mesmo afastado da empresa eles tiraram. 
Eles tiraram, entendeu ? Mas como eu me aposentei eu tenho 
que ficar. Pelo que eu estou sabendo a pessoa tem que ficar 
cinco anos ali naquela firma, na condição de carteira assinada 
para depois dar a baixa. Aí o que acontece a empresa tirou. 
Pra mim que tenho problema de saúde. Aí eu abri esse DIX 
que é o mais em conta pra mim. No caso como foi muito caro 
foi duzentos e pouco aí a minha mulher falou pra mim assim: 
pô Tião você faz só pra você por causa dos seus problemas 
entendeu ? Depois eu vou pensar para mim (Sebastião, 
comerciante, Complexo do Alemão). 

 

  O entrevistado complementou sua informação dizendo que, embora ele 

possua somente o plano de saúde, todos os seus irmãos possuem seguro funeral e 

alguns possuem o seguro de vida. 

 Jurema  (faxineira eventual, Santa Marta) contratou o seguro funeral com a 

Seguradora SINAF, tendo como segurados ela, o filho e o irmão.  Ela esclareceu 

que fez o contrato por receio da morte do irmão que sofre das faculdades mentais, já 

foi dependente químico e que atualmente encontra-se internado e pelo qual ela é 

legalmente responsável e procuradora para o recebimento de seu benefício junto ao 

INSS. 
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Eis o seu relato: 

Fiz o contrato com a SINAF e se acaso ele chegar a falecer eu 
não precisar de ninguém pra ficar ouvindo desaforo em ter que 
implorar ou fazer listinha. Antigamente quando tinha as 
pessoas aqui... É que os vagabundos aqui eles mesmos davam 
o dinheiro e faziam o enterro mas agora não tem mais nada 
disso. Como é que eu ia fazer esse enterro. Ninguém eles 
podia até arrumar mas isso ai vai ser uma guerra internacional 
eu ter que fazer isso, embora com os irmãos, nós somos sete. 
Só eu sozinha estou já a cinco,  quatro anos, tenho uma irmã 
mais ou menos de vez em quando que ela vai nas férias dela. 
Eu fico carregando nas costas e tem quase cinco anos que ele 
está lá internado agora você imagina se ele morre, o que eles 
vão fazer comigo. Eles acham que eu sou a mãe dele. Jogaram 
essa responsabilidade pra mim. Antes de eu ter esse beneficio 
a responsabilidade já era minha, por isso que o médico fez 
para mim.   Porque ele ficou com pena de mim. Que ele falou 
esse rapaz vai dar problema. Mas o único problema é que ele 
vai ficar nas tuas costas porque realmente a senhora não pode 
ficar pagando a consulta dele e o senhor vê eu tinha que 
carregar ele. Ele era muito violento (Jurema , faxineira 
eventual, Santa Marta). 

 

 Juliana (atendente, Santa Marta) também adotou o seguro como uma 

alternativa para prevenir a ocorrência de problemas financeiros, no caso de sua 

morte ou de membro da família. Quando o pesquisador perguntou o motivo da 

escolha do seguro ela respondeu:  

O beneficio que eu tenho - o pecúlio. O meu seguro é o de 
vida. Se acontecer alguma coisa comigo o meu filho vai 
receber um dinheiro ou se alguém da minha família falecer vai 
fazer o enterro (Juliana, atendente, Santa Marta). 

  

 Jonildo (pintor, Santa Marta) foi o único que contratou, além do seguro de vida 

e funeral, o seguro residencial. 

Pelos relatos dos entrevistados, em ambas as comunidades, o seguro é uma 

alternativa ainda muito pouco considerada como mecanismo de prevenção para 

problemas financeiros decorrentes de riscos imprevistos e, portanto, embora citado 

como relevante por diversas pessoas, não encontra-se dentro das prioridades dos 

respondentes. 

O conhecimento do seguro funeral é mais presente nos relatos dos 

entrevistados face à divulgação feita pela SINAF. 

O corretor de microsseguros, no relato seguinte, deixa claro que há situações 

onde o morador gostaria de contratar determinada modalidade de seguro e que, por 

falta de oferta do produto ou por falta de confiança ou afinidade com a marca 

ofertada, acaba não concretizando a contratação:  
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Eu acho que hoje dentro da comunidade eu acho que a gente 
tinha que ter uma prateleira farta para a comunidade. Porque 
chega muito cliente que mostra um perfil que você não tem 
muito o que oferecer para ele. Você tem os seguros padrões 
dentro da comunidade e também você não pode padronizar 
um seguro para ele. Eu acho que isso aí acaba fazendo com 
que ela chega lá e ah eu não gosto da Bradesco, eu não 
gosto da Capemisa, ah não quero esse seguro, então a gente 
vai olhar o perfil do cliente e oferecer um seguro adequado 
para ele e isso a gente não tem dentro da comunidade. Ele 
vai chegar: Renato o que eu quero é: - hoje eu tenho dois 
filhos pequenos e eu quero um seguro saúde. Eu falo: mas é 
caro. Mas eu quero seguro saúde para os meus filhos; eu  
passei um sufoco lá na UPA e eu não quero mais passar por 
isso não. Eu quero ter um seguro nem que eu trabalhe um 
pouquinho a mais, mas eu quero ter um seguro. E aí você 
percebe que não tem esse seguro. Ah perdeu um dente ou 
tem que fazer uma obturação, uma cirurgia bucal, não tem 
(Renato, corretor de microsseguros, Santa Marta). 

 

 Embora o corretor de microsseguros tenha relatado que as ofertas de planos 

de microsseguros não atendem aos consumidores da comunidade, ao ser indagado, 

não declarou com precisão qual a causa, se o preço, as condições contratuais ou 

ambos. 

 Outro ponto que merece destaque deste relato é a manifestação do desejo de 

um consumidor de contratar um seguro saúde, colocando-o como prioritário para 

seus filhos, até superando a barreira do preço, mas, que, lamentavelmente o 

corretor conclui que não existe a oferta no mercado de microsseguro para atende-lo. 

 O mesmo ocorre, segundo ele, com os planos odontológicos que também não 

são disponibilizados para a venda na comunidade. 

 

5.6.  CONHECIMENTO DE SEGURO, PERCEPÇÃO DE RISCOS, BARREIRAS, 
MOTIVAÇÕES E CRENÇAS DOS PESQUISADAS EM RELAÇÃO À 
CONTRATAÇÃO DE MICROSSEGURO 
 

De forma a entender as motivações, barreiras, crenças, objeções, fatores 

pessoais e valores relacionados ao processo de microsseguro nas comunidades, o 

autor procurou aprofundar-se no tema junto aos entrevistados. 

 

5.6.1. Na Comunidade Santa Marta 

 Na comunidade Santa Marta, o projeto “Estou Seguro” desenvolve diversas 

atividades relativas a microsseguro junto aos moradores, dentre as quais: peças de 

teatro e outros eventos para a divulgação da cultura do seguro, além da 
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comercialização de produtos de microsseguro, como citado anteriormente, que 

permite aos moradores um maior conhecimento dos benefícios advindos da 

contratação de microsseguros, apoiando-se na manutenção de um corretor de 

microsseguros residente na comunidade. 

 A existência deste projeto específico poderia significar que o grau de 

conhecimento de seguro, da percepção de riscos e da motivação para a contratação 

de microsseguro seria maior na comunidade Santa Marta do que na comunidade do 

Complexo do Alemão. 

 

5.6.1.1. A Percepção do Risco 

 Na comunidade Santa Marta, Claudete  (desempregada) afirma que conhece 

vários tipos de seguro e que a família estaria estudando a possibilidade da 

contratação de seguro funeral. Acrescentou que comprou título de capitalização9 por 

um ano, mas como não foi sorteada, fez o resgate e não se interessou mais em 

comprar. 

 Informa que não conhece as Seguradoras e não sabe como contratar seguro, 

estando sendo assessorada pelo corretor de microsseguros que reside e trabalha na 

comunidade que forneceu todas as informações solicitadas por ela sobre seguro 

funeral, despertando o interesse da família em sua contratação. 

 Quando lhe foi perguntada sobre qual o seu nível de percepção dos riscos de 

incêndio, alagamento, desabamento e outros que poderiam ocorrer causando 

perdas e danos materiais e pessoais e ocasionar sérios problemas financeiros tanto 

para ela quanto para os seus vizinhos na comunidade, ela informou, quanto ao risco 

de incêndio, “da minha parte já assustou [...] quando era de gato. Mas agora estou 

tranquila porque como a Light entrou aqui regularizou a luz”, querendo dar a 

sensação de que o risco de incêndio reduziu, minimizando os demais riscos. 

 Ocorre que durante as passagens do pesquisador pela comunidade, foi 

informado que recentemente ocorreram dois incêndios em imóveis locais, sendo um 

deles decorrente de dano elétrico e o outro ainda sem causa definida. 

 No que se refere a alagamentos e desabamentos decorrentes de temporais, a 

mesma reconhece que toda a comunidade está em risco e cita como benefício de se 

contratar seguros patrimoniais a proteção dos bens materiais. 

                                                 
9
 Este ramo de seguro caracteriza-se pela oferta de sorteios, sendo atualmente a tele sena o mais conhecido título 

de capitalização. 
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 O corretor entrevistado cita que hoje a comunidade tem a percepção dos 

riscos, uma vez que diversos fatos ocorridos dentro da comunidade servem como 

alerta e fator motivador para a contratação de seguros tanto patrimoniais como de 

riscos pessoais.  

 Mais uma vez a frequência de ocorrência dos eventos, aliada à severidade 

das suas consequências são fatores determinantes para a venda de microsseguros, 

conforme relata o corretor entrevistado, quando perguntado se a comunidade tinha 

percepção dos riscos a que está exposta: 

Tem sim. Porque isso acontece diversas vezes. Como já 
pegou fogo e aí quando ela perde ela pára para ver: se eu 
tivesse seguro.  Então eu tive a oportunidade de vender o 
residencial.  As pessoas, muitas aderiram porque às vezes o 
botijão de gás explodiu - e isso acontece bastante dentro da 
comunidade - o botijão de gás explode; às vezes o cachorro 
da vizinha morde pessoas que não são de casa – isso 
acontece ! -  e aí quando a gente fala de seguro ela mesma 
acaba vivenciando. Você falou de seguro para ela, ela acaba 
voltando lá atrás e realmente aconteceu comigo. Ela começa 
a contar a própria história dela (Renato, corretor de 
microsseguros, Santa Marta). 
 

 Em outros relatos o corretor acrescenta: 

1 - Acidentes acontecem bastante, por exemplo, o menino 
que estava trabalhando de obra, a maquita passou na perna 
dele e isso aí acontece e às vezes as pessoas pensam que 
isto não acontece mais assim ficou com uma sequela e não 
consegue mexer a perna e se ele tivesse com o seguro não 

ajudaria? Ele está sem trabalhar.  
 
2 - Hoje, pelos acontecimentos, por tudo que a gente já viveu 
dentro da comunidade e essas pessoas fazem parte dessas 
histórias e você levanta essas histórias dentro da comunidade 
que eu vivi e ela viveu também e ela entra dentro da realidade 
que isso não acontece só com o vizinho que isso acontece 
constantemente dentro da comunidade. 
  
3 - Morte e hoje até mesmo essa parte de residencial eu vi e 
ela viu também. Ela viu o desespero daquela pessoa que está 
passando por aquilo. Ela viu isto e aí só que a solução está 
na frente dela e ele não enxerga. Ela não consegue enxergar 
isto. Essa informação chega para ela e ela com certeza vai 
olhar isto com outros olhos e até mesmo quando ela contrata 
o seguro o que ela viveu e ela não quer passar por isso ela 
passa para outras pessoas também que viveram também. 
Olha eu contratei um seguro e porque você não contrata 
também. Isso acontece bastante (Renato, corretor de 
microsseguros, Santa Marta). 
 

 Ao ser questionada acerca das barreiras que considera como determinantes 

para ela e outros membros da comunidade não contratarem seguros, Claudete  

(desempregada, Santa Marta), apontou três, sendo a primeira o desemprego, a 
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segunda a descrença no acontecimento de sinistros com elas (“as pessoas acham 

que nunca vai acontecer nada”)  e a terceira o custo do seguro, alegando que “tem 

muita gente também às vezes que não tem condições de fazer de tirar 30 reais ai 

eles pensam muito pequeno”. 

 O corretor de microsseguro atribui a descrença dos moradores à falta de 

percepção da importância do papel de inclusão social do microsseguro.  Ele cita que 

em diversas abordagens ouve a expressão “Agora não vou contratar não.” e 

acrescenta que isto quase sempre ocorre: 

Porque na verdade ela não percebia o que o seguro mudaria 
na vida dela. Ela acha que nunca vai acontecer com ela. Mas 
aí quando mostra para ela que mesmo quando acontecer com 
ela, não vai passar pela mesma dificuldade passada pelo 
vizinho. Ela vai estar dando um passo à frente. Então, assim, 
dentro da comunidade eu vivi isso, aconteceu isso, a gente 
mostra para ela dessa forma: aconteceu comigo sim, mas, 
contigo, se acontecer, vai ser diferente (Renato, corretor de 
microsseguros, Santa Marta). 
 

 Durante seu relato Claudete  (desempregada, Santa Marta) disse que, entre a 

percepção do risco e a restrição da renda para a compra de microsseguro, considera 

que a barreira mais importante para a contratação de microsseguro está na 

percepção do risco que considera muito pequeno, o que leva os membros da 

comunidade a carrear seus recursos financeiros para outras formas de consumo ou 

para poupanças. 

 Sobre o nível de importância da contratação de microsseguro pela 

comunidade, a entrevistada cita que cada pessoa deve ser abordada 

separadamente para que se conheça os níveis de risco a que está exposta para que 

se possa oferecer os seguros adequados a cada uma. Em sua fala ela disse:  

É como eu tava te falando, depende muito de cada pessoa. Aí 
você tem que perceber o que realmente, entrar na casa da 
pessoa, conhecer a pessoa e saber. Não essa pessoa vamos 
ver jogar para ele pagar. Tem carro ? Então, pra ele, claro, 
seguro de carro, de casa, porque ele já tem condições 
financeiras melhores. Essa outra pessoa já não tem Claudete  
(desempregada, Santa Marta). 

 

 Durante seu discurso, a entrevistada revelou que, se resolvesse contratar 

seguro, a hierarquia seria: em primeiro lugar o seguro desemprego, em segundo o 

seguro saúde e em terceiro o seguro funeral, considerando que os demais não 

seriam tão essenciais. 
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Sobre isto, o corretor de microsseguros entrevistado esclarece que a proteção 

contra o desemprego, um seguro saúde e o seguro funeral, são citados como 

prioritários no processo de aquisição de planos de microsseguro, devido à 

frequência em que ocorrem e às respectivas consequências quando ocorrem para 

as famílias da comunidade: 

É uma realidade mais constante. Se você parar para analisar 
hoje, o que eu preciso agora. Eu quero uma segurança nesse 
momento: o desemprego que é o mais corriqueiro. É o que 
mais acontece. Ai vem a segurança. A mesma coisa eu, se eu 
ficar desempregado agora, como eu vou levar para a minha 
família uma renda que vai ajudar a comprar a fralda, comprar 
o alimento, pagar a conta de luz. Preciso de alimento dentro 
de casa, preciso de alimento para alimentar os meus filhos e 
aí vem a necessidade dos meus filhos. Então é melhor ter 
uma segurança no meu desemprego. E aí vem a saúde. Se o 
meu filho ficar doente? Para onde eu vou levar ele? O 
sistema público de saúde é muito fraco e a gente vê 
diagnósticos errados, vê um monte de coisas erradas e chega 
lá é uma fila imensa.  
Então essa ordem é o que a gente vive hoje dentro da 
comunidade. 
O terceiro é o funeral porque não é uma coisa que acontece 
com frequência (Renato, corretor de microsseguros, Santa 
Marta). 

 

Claudete  relata que os seguros patrimoniais não são uma prioridade em sua 

hierarquia de necessidades de consumo, preferindo fazer obras e mobiliar a sua 

casa. Embora sem muita firmeza na informação, a entrevistada disse que a 

contratação de seguro patrimonial somente seria cogitada após a sua casa estar 

pronta e acabada, como se deduz do seguinte relato: 

Porque não adianta você fazer um seguro e não ter a casa 
perfeita. Então primeiro ter a garantia e a segurança o que  
você tem que fazer: a sua casa, aí vai ver as condições. Não aí 
realmente agora tá na hora de botar ela no seguro. Que 
adianta você. .. Minha casa está inacabada aí eu vou botar no 
seguro (Claudete , desempregada, Santa Marta). 
 

 Assim, no que se refere à entrevistada, a pesquisa revelou que a mesma não 

tem qualquer tipo de seguro, embora tenha dito que esteja estudando a contratação 

do seguro funeral, não tem uma clara percepção dos riscos a que ela e sua família 

estão submetidos o que faz com que a mesma não tenha qualquer tipo de motivação 

para a contratação de microsseguros, em especial os patrimoniais, embora tenha 

citado que após acabar a obra na residência, contratará o seguro. 

 Acerca da hierarquização dos gastos, o corretor de microsseguros reconhece 

que é difícil encontrar a inclusão do seguro dentro de um orçamento familiar na 
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comunidade, necessitando que as pessoas se conscientizem de sua necessidade 

para então incluí-lo entre suas prioridades: 

Hoje quando a pessoa decide isso, ter o seguro para a vida 
dela, ela vê uma necessidade, isto acaba entrando numa 
planilha dela de gastos que ela tem que separar ali o dinheiro 
do seguro porque ela tem essa noção disso, a não, tenho que 
pagar o gás, tenho que pagar o seguro também, tenho que 
botar o dinheirinho lá do seguro. Isso também entra porque 
tem aquela questão que o cliente, o morador, ele sente essa 
obrigação porque ele tem que arcar com os compromissos. 
Isso é um compromisso e tenho que arcar com meus 
compromissos. Tenho que pagar. Até mesmo quando em ver 
o Renato, ele vai me perguntar: e como está o seguro, está 
tudo certinho? E aí o que ele vai falar para mim? Não paguei 
ainda não. Já aconteceu uma vez uma pessoa que perdeu o 
seguro porque simplesmente ficou desempregada ou teve 
alguma  coisa com a minha família e perdeu o seguro e fala: 
Renato, aquele seguro eu não paguei mas aconteceu isso, 
isso, isso e aí eu vou analisar e está cancelado. Mas não tem 
como fazer outro? Tem como fazer outro. Tem que ter essa 
abertura com ele porque às vezes ele quer ficar com o 
seguro, mas, aconteceu alguma coisa com ele, alguma 
divergência na família dele que ele não pode pagar durante 
um certo tempo ou teve uma obra que ele teve que fazer e o 
gasto foi muito grande e ele não pode pagar por causa disso. 
Ele estava com a cabeça muito  focada naquele objetivo dele 
que acabou deixando o seguro de lado, mas, só que quando 
ele me vê, ele “e o seguro?” e aí agora está tranquilo, dá para 
eu fazer o seguro de novo e volta porque é uma coisa tão 
pequena, mas, só que ele acabou jogando para o lado não 
porque não queria pagar, mas porque ele tinha outros 
objetivos (Renato, corretor de microsseguros, Santa Marta). 
 

Jurema  (faxineira eventual, Santa Marta), possui o seguro funeral para si e 

para a família, tendo sua contratação sido motivada por fatores pessoais (a doença 

do irmão e o receio da pressão familiar sobre ela, caso o irmão de quem ela é 

cuidadora e procuradora, venha a falecer).  

 Informa conhecer alguns ramos de seguro e até citou o nome de algumas 

Seguradoras informando que considera importante a contratação de alguns tipos de 

seguro, como o seguro funeral já contratado por ela e o seguro saúde (que ela 

chama de seguro doença), como segue: 

Eu acho que um seguro doença que eu possa pagar mesmo e 
ser atendida porque há mortes e grandes problemas com 
doença.  
Mas só que a saúde tem esse desnível. A saúde você não 
paga para pessoas que estão envelhecidas, só paga para as 
que estão novas. Aí eles ficam com aquela história que fulano 
... Que aumentou o preço porque a pessoa envelheceu. 
Aumentou o preço porque, por causa do remédio ? Porque o 
novo não vai lá nunca. Então eles vão ganhando dinheiro em 
cima disso aí.  [...]. Tem benefícios lógico, se você tiver um 
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seguro saúde você vai lá para o médico (Jurema , faxineira 
eventual, Santa Marta). 
 

Da fala da entrevistada, destaca-se que ela considera o custo do seguro uma 

barreira para a sua contratação e em outro depoimento dá a entender que não 

acredita muito na instituição do seguro “eu acho que o atendimento deles é tudo 

nesse país é enganação” ou considera muito complicado o atendimento das 

Seguradoras, conforme ela mesma diz quando indagada sobre a contratação de 

seguro de garantia estendida na compra de bens como eletrodomésticos e sobre a 

sua visão da atuação das Seguradoras: 

Às vezes se vier incluído na mercadoria vai até passar porque 
pagar eu não vou porque eu sei que isso dá um trabalho 
danado esse negócio de seguro. É complicado porque depois 
que escangalha alguma coisa para o seguro é tudo enrolado. 
Quer dizer, na verdade o atendimento depois .... Deus me livre. 
Eu vi lá o homem querendo quebrar – meu Deus do céu – tá 
ficando maluco. O outro tacou fogo no carro porque o seguro 
não fez nada. O homem já estava louco, pegou e tacou fogo no 
carro lá na praia de Botafogo. Coisa de maluco. Se você 
pensar realmente nisso tudo é muito complicado. Não dão 
estabilidade, não dão garantia, não dão nada. É muito 
complicado (Jurema , faxineira eventual, Santa Marta). 

 

Além das barreiras citadas para a contratação de seguro, a relatante 

demonstrou não ter qualquer tipo de interesse em conhecer ou contratar seguros 

patrimoniais. 

 Juliana (atendente, Santa Marta), contratou o seguro funeral acoplado com o 

seguro de vida, através da Seguradora Bradesco Vida e Previdência, tendo como 

motivações para a sua contratação a segurança para a família em caso de seu óbito, 

principalmente em relação ao seu filho menor, e a tranquilidade que a contratação 

do seguro funeral transmite por não ocasionar problema financeiro para a família. 

Ela informou: “Eu fiz ele pelos benefícios. Porque é um valor que eu posso pagar 

todo mês. Não faz tanta diferença”. 

 A entrevistada demonstrou conhecer diversos ramos de seguro, exceto o 

saúde que ela admitiu que poderia contratá-lo se o seu custo estivesse dentro de 

sua realidade financeira. 

 Juliana (atendente, Santa Marta) também apontou como barreiras ou 

objeções para a contratação de microsseguro pelos membros da comunidade: o 

preço, a pouca importância atribuída aos riscos a que estão expostos e o 
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desconhecimento por parte da população da finalidade e dos benefícios que o 

microsseguro poderá proporcionar-lhes. 

Segundo ela a crença no processo de microsseguro como um mecanismo 

eficaz para a solução dos problemas financeiros advindos da ocorrência de riscos, 

somente ocorrerá se as pessoas tiverem exemplos concretos de sua ocorrência e da 

solução pelas Seguradoras. Aí sim eles terão confiança e acreditarão na instituição 

do seguro, como se deduz da seguinte declaração: “Vamos supor, eles acreditam no 

seguro quando o problema acontece com a pessoa. Aconteceu com ela aí o seguro 

veio e resolveu.  Aí eu vou acreditar.” 

Juliana (atendente, Santa Marta) considera importante a contratação de todos 

os tipos de seguro, citou o seguro de desemprego como um dos mais importantes, 

além dos que ela já contratou, sugeriu que as Seguradoras ofertassem 

microsseguros mais baratos, compatíveis com o padrão de renda familiar dos 

membros da comunidade e acrescentou que se criassem mecanismos para o 

desenvolvimento da credibilidade por parte dos moradores na operação de 

microsseguro. 

Maria dos Anjos (doméstica, Santa Marta) declara conhecer pouco sobre 

seguro e também demonstra total desinteresse sobre o assunto, informando que 

somente cogitaria fazer seguro para a sua moto se o prêmio cobrado fosse bem 

mais baixo e o seguro funeral, porém, sem muita convicção de que o faria. 

Embora esteja cercada de riscos maiores do que os de diversos outros 

membros da comunidade, que poderão trazer sérias consequências financeiras para 

ela e seus familiares, além de riscos pessoais, como a provável doença do filho e as 

péssimas condições de construção e conservação do imóvel onde mora, a 

entrevistada não acredita no mecanismo do seguro como um mecanismo para a 

reposição ou reparação das perdas em caso de sinistros. 

Para se ter uma ideia do alto nível de riscos que a cercam, transcreve-se a 

seguir um trecho da fala da entrevistada: 

Aqui nós moramos dentro da vala. Isso aqui é uma vala. As 
colunas da minha casa tudo dentro da vala. A vala está 
entupida. E o vizinho que mora em baixo, alugou a casa e 
agora já fez três meses que a água desce por aqui. Ali desce 
por aqui. O lixo da vala está encostando aqui. Já mesmo no 
teto da casa dele aqui.  
Quer dizer que já chamei ele pra gente se ajuntar pra chamar 
umas pessoas para tirar esse lixo daqui, porque eu me ajunto e 
pago aqui para tirar aqui. Dessa vez fui eu sozinha. Aqui não 
me pertence. Pertence a esse vizinho. 
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[...] Então as minhas colunas dentro da vala. Bem que eu 
queria sair da vala, mas, só que poxa, por enquanto não dá 
Maria dos Anjos (doméstica, Santa Marta). 

 

 De todas as pessoas entrevistadas pelo pesquisador, pareceu que a situação 

de Maria dos Anjos (atendente, Santa Marta) é a mais delicada no que tange à 

exposição a riscos e à falta de percepção dos benefícios da instituição do 

microsseguro. 

 Pedro (atendente e ajudante de cozinha, Santa Marta) também informa que 

não contrata seguros e que não vê muita necessidade em contratá-los. 

 Para se ter noção da falta de percepção por parte do entrevistado dos 

benefícios que o seguro pode trazer, quando questionado sobre a contratação de 

seguro patrimonial para a sua residência, face aos riscos de incêndio, alagamento, 

desmoronamento e outros, ele informou que não faz seguro “porque moro numa 

casa humildezinha,  o máximo que eu passo em casa é meio período”, como se a 

probabilidade de ocorrência de riscos estivesse vinculada ao porte do imóvel a 

segurar e ao seu tempo de permanência no interior do mesmo. 

  Quanto às suas sugestões para que se ampliasse a contratação de 

microsseguro pelos membros da comunidade, o entrevistado informou que isto 

poderia ocorrer se o seu custo fosse muito barato, embora, também acredite que 

uma das barreiras existentes é que “as pessoas acham que nunca vai acontecer 

com eles, só acontece com o vizinho”. 

 Ao término da entrevista, o pesquisador indagou qual seria a principal objeção 

do entrevistado para a contratação de microsseguro e ele respondeu: “Por quê ? Sei 

lá. É uma coisa que tem que pagar. Já tem tanta coisa para a gente pagar, a renda 

minha é pouca.” denotando com isto que ele enxerga o seguro como mais uma 

despesa e não como um mecanismo de prevenção e reparação de perdas e danos 

decorrentes de sinistros. 

 Segundo o corretor de microsseguro, outra objeção que encontra com 

frequência à contratação de microsseguros é a crença de algumas pessoas de que 

segurar o risco de morte pode atraí-lo, para si: 

O seguro atrai a morte. Vou comprar um seguro e daqui a 
pouco vão me matar. Isso é algo que acontece bastante. Vou 
comprar seguro para bancar Ricardão eu não vou bancar 
Ricardão.  
Aí eu tenho que gastar muita saliva para poder convencer 
esse cara que ele não está comprando seguro para o 
Ricardão. Está comprando seguro para a família dele, para os 
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filhos dele. Um dia se acontecer alguma coisa a família não 
vai passar por nenhum desespero (Renato, corretor de 
microsseguros, Santa Marta). 
 

 Jonildo (pintor, Santa Marta) foi o entrevistado que demonstrou ter mais 

percepção de riscos e consciência da necessidade de contratação de seguros, 

sendo o único que contratou um seguro residencial e de vida. 

 Quando foi perguntado porque havia contratado os seguros, Jonildo (pintor, 

Santa Marta) declarou: “É ficar segurado de uma eventualidade que vier mais tarde. 

Ficar mais tranquilo, proteção” e quando se solicitou que ele desse algumas 

sugestões para as Seguradoras ampliarem as suas vendas de microsseguros ele 

disse: “Olha a divulgação como sempre vem em primeiro lugar, estar bem divulgado, 

mas tipo assim, fazer novas ofertas. No caso eu tenho dois seguros, seguro 

residencial, seguro de vida [...] poderia juntar alguns seguros, oferecer pacotes 

maiores”. 

 A partir das falas dos entrevistados, não fica claro que os mecanismos 

adotados para a divulgação do microsseguro e de seus benefícios na comunidade 

estejam surtindo o efeito esperado, já que poucos conhecem efetivamente as 

características e os benefícios inerentes ao microsseguro como um mecanismo de 

solução de seus problemas financeiros originados da ocorrência de riscos 

seguráveis, ressalvado o relato de Jonildo (pintor, Santa Marta). 

   

5.6.2. Na Comunidade do Complexo do Alemão 

Na comunidade do Complexo do Alemão não foi detectado pelo pesquisador 

qualquer tipo de projeto estruturado de divulgação de microsseguro, embora tenha 

visto no local uma representação da Seguradora Capemisa. 

Vicente (balconista, Complexo do Alemão) informa que conhece muito pouco 

sobre seguro e que o mesmo não faz parte da sua hierarquia de prioridades, embora 

considere como sendo benéfica a sua contratação. 

Segundo ele, em relação a microsseguro na comunidade, a principal barreira 

é a falta de percepção de risco: “eu acho que a maioria  deve achar que não há 

necessidade”, além de achar que as pessoas não acreditam que poderia ocorrer 

com eles, como se estivessem blindados. 

Uma sugestão dele para as Seguradoras que ofertam ou têm interesse em 

ofertar o microsseguro na comunidade e que deve ser considerado para o processo 

de comercialização do microsseguro é que se considere o local onde as pessoas 
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residem. Ele disse que elas devem “[...] Ver onde a pessoa mora também. Depende 

do lugar. Se for um lugar em que nunca aconteceu isto. Agora onde aconteceu”, 

reforçando a ideia de que as pessoas precisam ver para crer.  

Apesar do pouco conhecimento que tem dos mecanismos do processo de 

microsseguro, declarou considerar importante a sua contratação quando afirmou: “A 

pessoa tendo condição é bom ter”.  

Quando perguntado sobre quais seriam os mecanismos que adotaria em caso 

de ocorrência de um sinistro catastrófico que destruísse o seu patrimônio, respondeu 

que “no momento ficaria bem difícil porque não tenho seguro nenhum. Se fosse para 

perder, ia depender do Estado”, demonstrando conhecimento da falta que um 

mecanismo de prevenção é importante e mais ainda que não tem qualquer 

alternativa prevista para a solução se algum problema ocorrer, ficando na 

dependência do Governo. 

Ronaldo (Complexo do Alemão) informou que conhece alguns ramos de 

seguro e que a sua sogra contratou o seguro funeral para toda a família e que ele 

mesmo possui um seguro de crédito em razão do financiamento do seu veículo, 

conforme já relatado anteriormente. 

Do relato, a seguir, do entrevistado, pode-se inferir que ele tem a percepção 

de riscos em alguns momentos e até entende haver a necessidade da contratação 

de seguro do veículo como mecanismo de prevenção e reposição, porém, descarta 

a sua contratação por considerá-lo fora de suas prioridades: 

É necessário. [...]. Eu, depois das dez horas, eu fico com medo 
de parar no sinal vermelho.  
Às vezes eu até avanço   dependendo do sinal se não tiver um 
radar entendeu ?  
Porque você na população que a gente vive hoje é perigoso. 
Então você tem o seguro contra roubo, o seguro do carro 
contra um acidente.  
Também tem muito maluco aí na rua também que você às 
vezes sofre um acidente nem por sua culpa mas por culpa do 
cara que às vezes tá bêbado, chapado, drogado. Lógico mas 
só que é como te falei a minha prioridade hoje não é essa. 
Entendeu? Eu tenho outras (Ronaldo, vendedor, Complexo do 
Alemão). 
 

 Ronaldo (vendedor, Complexo do Alemão) considera ser o seguro um produto 

financeiro para consumo da elite e não acessível aos mais pobres e acha que as 

Seguradoras só se preocupam em comercializar seus produtos para a elite, quando 

diz: “É aquilo que te falei [...] quem tem condição o seguro tá lá em cima dos caras, 



136 

 

mas, quem não tem, infelizmente fica mais difícil. Mas lógico que a intenção nossa é 

sempre crescer. Sempre ter o melhor.” 

 Ele acredita que a baixa renda dos moradores da comunidade venha a ser o 

principal impeditivo da contratação de microsseguro por eles: “É porque as pessoas 

quando falam de seguro elas já pensam que isto é um assunto mais de quem tem 

renda, quem tem dinheiro. As pessoas têm esse preconceito”, deixando evidenciada 

a existência de uma barreira cultural no que se refere a seguro. 

 Quando o pesquisador perguntou ao entrevistado se ele conhecia 

microsseguro e qual seria, em sua visão, um facilitador para as Seguradoras 

implantarem o processo de microsseguro na comunidade, ele respondeu que não 

conhecia microsseguro e que o fator preço era a barreira mais forte para a 

comercialização de seguro e citou como exemplo as adaptações realizadas pelas 

empresas de TV a cabo para a comercialização de seus serviços no Complexo do 

Alemão:  

Vamos supor que uma Companhia de Seguros entrasse na 
comunidade como outras Companhias vêm entrando.  Eu acho 
que cada lugar eles vão se adaptar de uma forma.  
Se eles forem trazidos para uma zona sul eles vão trazer de 
uma forma porque lá eles têm dinheiro, mas como se eles vão 
entrar numa comunidade eu acredito e creio que eles vão 
trazer de uma forma fácil para a gente. Entendeu ?  
Uma forma fácil para pagar. Pagamento fácil. É isso que a 
gente espera.  
Eu te falo hoje como as TVs a cabo, como da Sky como da 
Claro, você sai daqui da porta da loja hoje e você vai ver uma 
loja da claro.  
Se você for ver ali com o gerente da loja, com o responsável da 
loja, ele vai te apresentar diversas opções para você pagar 
trinta reais por mês, quarenta reais por mês, entendeu ?  
Como Internet hoje dentro da comunidade você paga trinta a 
quarenta reais por mês, se você atrasar eles te dão uma opção 
melhor para você pagar entendeu ?  
Então são coisas que as Companhias têm que entrar mas com 
uma visão diferente. 
Você não está indo numa zona sul, você não está entrando 
numa Barra da Tijuca, você está entrando numa comunidade, 
então, eles têm que ter esse pensamento (Ronaldo, vendedor, 
Complexo do Alemão). 
 

Sebastião (comerciante, Complexo do Alemão) ao ser abordado pelo 

pesquisador, acerca da sua opinião sobre até que medida o nível de violência 

poderia ser um fator desencadeador de problemas financeiros, tanto de origem 

material quanto pessoal, informou que hoje há mais tranquilidade e menos risco 

quando disse: “Antigamente a gente teria né. Tinha. Porque era aqui na comunidade 

aqui cheia de bandidos. Aí, mas, agora com essa UPP aí a gente não tem mais 
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problema disso não”.  No entanto, acrescenta que se chegar a ser abordado por 

assaltantes, não reagirá, preferindo ficar com o eventual prejuízo financeiro 

decorrente: “É porque se chegar algum bandido lá e falar assim: pô aí, é um assalto! 

Ele vai levar porque é melhor minha vida do que aquilo ali.” 

O entrevistado disse conhecer alguma coisa sobre seguro e afirmou que se 

trata de um mecanismo eficiente e interessante: “O seguro é bom pra caramba. 

Assim porque no caso de acontecer alguma coisa e você tem, além do seguro arcar 

com aquela despesa, você ainda tem um crédito.” 

Indagado sobre qual a maior barreira ou objeção para a contratação do 

microsseguro na comunidade, Sebastião (comerciante, Complexo do  Alemão) 

informou que, além do desconhecimento dos benefícios do seguro, a baixa renda é 

uma barreira para a contratação. 

Joana (vendedora, Complexo do Alemão), informou que não conhece seguro, 

mas, que a família tem seguro de vida, funeral e saúde, sob a forma contributária, ou 

seja, o empregado paga todo o prêmio do seguro ou parte do mesmo ficando o 

restante a cargo da empresa, oferecidos pelo banco onde o seu marido trabalha. 

Quando foi perguntado à entrevistada o que ela considerava como um fator 

motivador para a contratação do seguro pela comunidade e como ponto negativo ou 

barreira para a sua contratação, ela respondeu: “Muita gente alega que um ponto 

ruim é o preço. Acham que é caro até porque não tem a noção de custo. Eu não 

tenho noção. Nunca nem pensei nisso.” e acrescentou: “Não conhecerem o seguro, 

não saberem que ele é importante. Eu acho que aqui muita gente não acha 

importante. [...] Poderia até ter a causa assim falta de dinheiro mas acho que nunca 

as pessoas nem pensaram nessa parte.”  

Mais uma vez apareceram como barreiras para a contratação de 

microsseguro a baixa renda, o desconhecimento dos produtos e a falta de 

percepção dos riscos, como se os sinistros nunca os viesse a atingir.  
Efetivamente uma das grandes barreiras citadas pelo corretor de 

microsseguro na comercialização dos produtos disponíveis é o total 

desconhecimento das pessoas do que é o microsseguro, quais as coberturas 

oferecidas e respectivos benefícios, assim como também o preço que a maioria 

imagina ser inacessível para elas. 

Nesses casos, o corretor informa que procura mostrar as características dos 

produtos e os benefícios para o contratante e informar que o preço do seguro em 
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geral é inferior ao custo de uma cerveja ou de um refrigerante por semana e que, 

geralmente, obtêm êxito na venda do microsseguro. 

Além disto o corretor cita que procura apresentar ao candidato a contratante, 

exemplos de pessoas, que como ele, não conheciam as coberturas dos 

microsseguros e que optaram pela contratação e evitaram problemas financeiros por 

meio de indenização recebida de seguradoras em caso de sinistro. 

Alerta ainda o corretor entrevistado que é preciso também que esse processo 

seja contínuo de forma a que as pessoas da comunidade acreditem nos benefícios 

contidos nos planos de microsseguros e adotem a cultura de sua contratação. 

O corretor em sua fala disse: 

É um fator que tem que ser trabalhado dentro da comunidade. 
Isto tem que ser falado diariamente. Você todo dia tem que 
falar sobre isto. Porque não adianta você falar hoje e um mês 
depois você falar de novo. 
A mesma coisa você fala com uma pessoa agora e você não 
fala mais. Você vai esperar ela chegar até você? Não. Você 
no dia que a encontrar de novo vai falar você não vai fazer o 
seguro?  Porque ela esquece. Tem tantas coisas para ela 
fazer que ela nem vai lembrar do seguro. Mas aí você dá uma 
apertada. Olha eu vou na sua casa. Você cria um outro 
mecanismo de contratação. Então você tem que estar 
disponível para isto (Renato, corretor de microsseguros, 
Santa Marta). 
 

Joana (vendedora, Complexo do Alemão) ao ser indagada acerca de sua 

percepção sobre os fatores positivos e negativos relacionados a microsseguros, 

relatou: “Assim, fator positivo, [...] se alguma coisa acontecer vamos dizer com a 

casa; pegou fogo eu não vou esquentar tanto a cabeça porque eu tenho seguro. Se 

eu não tivesse eu ia ter que esquentar minha cabeça. Se alguém morrer, claramente 

eu não vou ter aquele risco. Eu vou poder sentir a dor, sofrer e não vou ter que 

correr naquele risco de resolver isso, aquilo, aquilo outro. E o negativo é você ter 

que pagar. (Joana, vendedora, Complexo do Alemão). 

 Bené (atendente, Complexo do Alemão) inicialmente informou que não 

conhecia seguro, nem sabia como contratá-lo, entretanto, disse que acha o 

mecanismo do seguro importante e interessante, apresentando como principal 

barreira à sua contratação o preço do seguro, porém, quando perguntado sobre o 

seu pensamento acerca da contratação de seguros de alagamentos, desabamentos 

e incêndio,  declarou: “Lá em casa não. Só de incêndio mesmo porque se pegar fogo 

aqui numa casa aqui vai ficar brabo”. 
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Quando o pesquisador procurou saber, então, porque ele não contratou, pelo 

menos o seguro de incêndio, já que percebia a existência de grande risco na 

comunidade, respondeu: “Eu acho que não contrataria não. Porque eu não tenho 

vontade [...]”, demonstrando não estar certo de ser realmente necessária a 

contratação de microsseguro.  Quando perguntado o que faria em caso de incêndio 

disse que não havia pensado a respeito. 

No caso de Rosa (atendente, Complexo do Alemão) o pesquisador ao 

abordá-la indagando se ela possuía algum tipo de seguro como o funeral, o de vida 

e o de patrimônio, ela de imediato respondeu: “Não. É porque, por enquanto, não 

esquento com isso não.” Quando foi perguntado se achava importante a sua 

contratação, respondeu: “Não precisa. Eu não tenho interesse. [...] Não me preocupo 

com esse problema não”. 

Considerando o total desinteresse demonstrado pela pesquisada sobre o 

tema, o pesquisador procurando saber se ela conhecia efetivamente os mecanismos 

do seguro, suas características e benefícios, se ela conhecia pelo menos o seguro 

funeral que é o mais difundido pelas Seguradoras entre a população de baixa renda, 

ela respondeu: “Bom eu já ouvi falar. Tem o seguro de vida. Aliás, fui informada em 

seguro, bem informada”. 

Como a entrevistada disse estar informada sobre seguros e mesmo assim 

não ter interesse em contratá-los, o pesquisador procurou saber dela como ficaria a 

situação se ocorresse algum evento como desabamento, incêndio, etc. que viesse a 

destruir total ou parcialmente o seu patrimônio, ela respondeu que: contaria “com a 

ajuda dos parentes, com o banco [...] Eu entregava nas mãos de Deus, reunia os 

parentes e iam me dar ajuda”,  sem ter certeza do que faria e demonstrando que 

apelaria primeiramente para a solidariedade familiar ou para a busca de empréstimo 

bancário. 

Finalizando, o pesquisador ao perguntar à entrevistada qual a sua sugestão 

para que se ampliasse a contratação de seguro pela população de baixa renda, 

informou: “Acho que baixar o preço ajuda”. 

Quanto ao desinteresse pelo seguro, é importante considerarmos o relato do 

corretor de microsseguros: 

Em questão de seguro, o pessoal nem pensa [...] A sua 
prioridade é o pão de cada dia, [...] fazer uma obra dentro de 
casa, e ter um tipo de conforto dentro de casa. Então o 
seguro nem entra como prioridade. Ele passa a entrar quando 
você simplesmente mostra para ele [...] que o seguro é 
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necessário. Que ali tem uma prioridade. Então a pessoa só 
vai citar o seguro quando ela tem conhecimento. E muita 
gente não tem conhecimento do seguro. E olha que isto não é 
uma questão de comunidade. Eu vejo pessoas que estão 
muito bem de vida, tem carro, tem seguro não sei do que, 
mas não tem seguro de vida [...] Você vê que é uma questão 
de cultura do brasileiro mesmo. E não é só a pessoa que 
mora no morro. Não é.  Nas outras classes sociais é a mesma 
coisa. Não tem essa cultura também de ter um seguro 
(Renato, corretor de microsseguros, Santa Marta). 
 

Desse relato pode-se observar que a falta de conhecimento das diversas 

modalidades de seguro disponíveis no mercado, dos seus custos, benefícios e 

vantagens agregadas, pode ser um fator que contribui para a falta de uma cultura de 

seguro na sociedade brasileira. 

O corretor entrevistado acrescenta ainda que os mais jovens não têm o hábito 

de pensar em contratar seguro até chegar a uma idade onde ele percebe a 

necessidade do seguro para os de mais idade, referindo-se aos seguros funeral e de 

vida: 

Quando chegam numa certa idade nuns 30 a 35 anos, ele já 
não vê o seguro só para ele. Ele vê o seguro para a mãe, 
para o pai, que ele faz para ele e cobre ela, que já é uma 
senhora de idade e sabe que esta responsabilidade é dele. 
Se um dia acontecer qualquer coisa, com as pessoas que ele 
gosta e que ele ama, a responsabilidade vai cair nele e às 
vezes ele tem filho, tem mulher, tem toda uma outra 
prioridade, mas só que a mãe dele também é uma prioridade. 
Se acontecer qualquer coisa, [...] ele não vai ter dinheiro ali 
em caixa para custear uma eventualidade dessas (Renato, 
corretor de microsseguros, Santa Marta). 
 

Assim, a partir dos relatos dos entrevistados, o pesquisador observa que não 

há muita diferença no comportamento das duas comunidades quanto aos itens 

referenciados neste capitulo, ou seja, o conhecimento, as motivações, as barreiras, 

a percepção do risco, etc. são semelhantes em ambas as comunidades estudadas. 

 

5.6.3. Observações Complementares a Partir do Relato do Corretor de 

Microsseguros 

Embora, a partir dos relatos dos entrevistados, o pesquisador tenha 

observado que não há muita diferença no comportamento das duas comunidades 

quanto aos itens referenciados neste capitulo, ou seja, o conhecimento, as 

motivações, as barreiras, a percepção do risco, etc. são semelhantes em ambas as 

comunidades estudadas, vale ressaltar que a comunidade Santa Marta parece estar 
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tendo um grau maior de aderência ao microsseguro, em razão da manutenção da 

Casa do Seguro e de um corretor de microsseguro morador na comunidade. 

Alguns trechos retirados da entrevista com o corretor sobre outros fatores que 

podem ou não influenciar a comercialização de microsseguros, merecem destaque, 

por sua relação direta com os objetivos desta pesquisa, os seguintes: 

 Quanto à influência da escolaridade no processo de contratação de 

microsseguros: 

Não influencia no processo, sendo importante sim uma 
campanha de divulgação dos produtos de microsseguros 
disponíveis: 
A escolaridade não influencia. O que influencia mesmo é uma 
questão de informação e para essa informação não precisa 
ter uma certa escolaridade. Lógico que a pessoa tem que ter 
um entendimento de absorver e analisar, ver que está dentro 
do cotidiano dela e aí ela vê realmente eu preciso. Ela tem 
um entendimento do que está sendo falado. A escolaridade 
não entra muito nisso. 
 

Comparando-se os dados apresentados nos Quadros 3 a 5 deste estudo, no 

que se refere à escolaridade e à contratação ou não de microsseguros pelos 

entrevistados, confirma-se a informação do corretor de microsseguro de que a 

escolaridade parece não influenciar na decisão de contratar microsseguros, uma vez 

que dos 13 entrevistados, 3 declararam ter ensino fundamental, tendo 1 contratado 

microsseguro e 2 não, 9 declararam ter ensino médio, tendo 5 contratado 

microsseguro e 4 não e 1 ter declarado ter cursado parcialmente curso superior e ter 

contratado seguro. 

 

 Quanto à influência da religião e das crenças: 

A religião acaba influenciando um pouco. Tem um pouco de 
influência porque eu já estive assistindo aula numa igreja e 
me falaram: - a não Renato quando eu morrer eu vou para o 
céu. 
A igreja leva um pouquinho isso para a igreja também. Dentro 
das igrejas tem um seguro que eles pagam R$ 5,00 a R$ 
10,00 para o funeral. Não familiar. Só para eles. 

 

 A  contribuição do Projeto Estou Seguro e o processo de informação: 

Está sendo muito importante para a comunidade porque 
posso dizer que hoje todo mês eu faço um seguro, dois, três, 
mesmo com tanta dificuldade, mas, sempre estou fazendo um 
seguro. 
Porque a comunidade antes viveu muito tempo sem seguro. 
Qualquer perda na comunidade era ir na igreja e pedir ajuda. 
Eu já vi várias pessoas passando aqui vaquinha nos 
birosqueiros para ajudar. Então hoje a comunidade não vive 
disso. Hoje quando acontece qualquer coisa, lógico que há 
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muita gente que não tem seguro, mas uma grande maioria já 
tem seguro já. 
Porque realmente ele começou a entrar agora. A comunidade 
viveu a vida toda sem seguro, porque toda vez que ela 
escutava dizer “seguro” na televisão é um milhão, dois 
milhões e coisa assim muito alta. Então ela via seguro dessa 
forma. Hoje na verdade ela contrata seguro, mas, nem ela 
mesma sabe que está contratando seguro. Quando ela 
compra uma televisão, ela faz uma garantia estendida, ela 
está contratando seguro, mas, ela não está sabendo que 
aquilo ali é um seguro.  Falta informação e conhecimento.  
 

 Como a comunidade Santa Marta enxerga o microsseguro como um mecanismo 

de inserção social ao seu alcance: 

Ela acha e realmente vê o seguro hoje como um objeto 
favorável para ela. Então isso chegou para ela. Demorou 
muito, mas, chegou.  
Hoje você encontra dentro da comunidade.  

 

6. CONCLUSÕES 

 

Em se tratando de um estudo de natureza qualitativa, os seus resultados não 

permitem estabelecer qualquer tipo de generalização estatística, embora permitam 

auxiliar outros pesquisadores a construir hipóteses e a elaborar novas pesquisas 

sobre o tema abordado ou sobre temas correlatos e alguma generalização teórica. 

Preliminarmente pode-se afirmar que tanto o objetivo principal quanto os 

objetivos intermediários inicialmente traçados para a realização desta pesquisa 

foram alcançados.  Os relatos dos entrevistados em ambas as comunidades 

permitem descrever como os consumidores de baixa renda estão contratando 

seguro, quais as barreiras para a sua contratação, onde o microsseguro aparece na 

hierarquia de consumo, qual a percepção de riscos existentes, suas crenças, 

motivações e hábitos de consumo de seguros em geral. 

Do estudo realizado, depreende-se que os consumidores entrevistados ainda 

não consideram o microsseguro como um mecanismo eficaz e acessível para a 

solução dos problemas financeiros que poderão surgir em decorrência de sinistros. 

Preferem, sob determinadas circunstâncias, contar com a ajuda de parentes, de 

amigos, do governo e até da providência divina, basicamente em razão do 

desconhecimento acerca das características e dos benefícios dos planos de 

microsseguros ofertados. 

A falta de conhecimento e, portanto, dos benefícios e das vantagens dos 

produtos de microsseguros por grande parte dos entrevistados, leva-os à conclusão 
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de que se trata de algo caro, inacessível e sem grandes benefícios para o 

contratante, ou não importante o suficiente para retirar outros itens do orçamento 

familiar. Por isto, eles não apresentaram grandes motivações em escolhê-los como 

uma das principais alternativas para a solução de seus problemas financeiros. 

Não existe uma cultura de prevenção de riscos junto aos pesquisados. Eles  

sinalizam em suas respostas que não compensa o custo do seguro, percebido como 

elevado, muito embora muitas vezes seu valor seja desconhecido, em relação aos 

benefícios, à proteção e às vantagens oferecidas pelos planos disponibilizados 

(quase todos desconhecidos pelos entrevistados:  “Se eu fosse fazer o seguro da 

moto eu iria ter que pagar outra moto. Não compensa” (Maria dos Anjos, doméstica, 

Santa Marta). 

Por outro lado, os produtos ofertados pelas seguradoras carecem de uma 

melhor adequação às necessidades e à realidade das comunidades, tanto no que 

tange às coberturas disponibilizadas quanto à forma de cobrança dos prêmios de 

seguro. 

O resultado do estudo sugere que ainda há muito o que fazer para a 

consolidação do mecanismo de microsseguro, para a divulgação do processo de 

microsseguro e para a  implementação de uma cultura de microsseguro.   É de 

imperiosa necessidade a realização de ações das seguradoras no desenvolvimento 

de um processo de confiança na instituição do microsseguro entre os moradores das 

comunidades visitadas. 

Esta confiança deve estar presente, principalmente, no processo de venda 

porta a porta realizada pelo corretor de microsseguro, que deve estar treinado e 

preparado e com sólidos conhecimentos dos produtos que vende.  

Não obstante, foram detectados os seguintes fatores de motivação para a 

contratação de microsseguros nas comunidades, a partir das entrevistas realizadas:  

 o histórico de ocorrências passadas que trouxeram algum tipo de dor, de 

sofrimento e de problemas financeiros, ocorridos com familiares, vizinhos ou 

conhecidos (por exemplo, a morte, os incêndios, as explosões de botijão de gás 

e os sepultamentos como indigente ou fora do domicílio do entrevistado);  

 a decisão de não precisar recorrer a terceiros com pedidos de empréstimo ou de 

ajuda quando sofrer algum tipo de sinistro (por exemplo, bancos, agiotas, 

parentes e vizinhos);  
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 a obtenção de informação e conhecimento detalhado dos produtos de 

microsseguros oferecidos transmitidos pelo corretor de microsseguros. 

 o grau de confiança envolvido nas vendas realizadas pelo corretor residente na 

comunidade. 

 Na maioria dos casos relatados por pessoas que contrataram microsseguro, 

os fatores motivadores foram sinistros ocorridos consigo, com sua família ou com 

pessoas próximas que geraram sérios problemas financeiros, com especial 

destaque para o seguro funeral. 

 A SINAF explora bastante em suas propagandas estes fatos.  Os comerciais 

veiculados nas redes de televisão mostram que a contratação de um seguro funeral 

acoplado a um seguro de vida pela população de baixa renda, tem, como finalidade, 

quando da ocorrência do óbito de um ente querido, a tranquilidade da família com o 

seu sepultamento e, mais ainda, uma compensação financeira que poderá manter o 

padrão de vida que a família possuía antes da ocorrência da fatalidade. Por 

exemplo, em uma de suas propagandas veiculadas na televisão, a SINAF mostrava 

uma cena de um velório de um segurado; em determinado momento, as pessoas 

presentes lançavam para o alto o corpo do morto e o amparavam na queda, 

entoando uma canção que dizia, dentre outras expressões: “o Zé é um bom 

companheiro [...] e ninguém pode negar”  pretendendo demonstrar que o falecido 

não os havia deixado desamparados e quão importante foi a contratação dos 

seguros funeral e de vida. 

Dos relatos dos entrevistados foi possível detectar alguns fatores pessoais 

afetando a contratação de seguros, como a doença de Sebastião (comerciante, 

Complexo do Alemão), que o levou a contratar um plano de saúde, e o agravamento 

do estado de saúde do irmão de Jurema  (faxineira eventual, Santa Marta) que a 

motivou à contratação do seguro funeral. 

Vários hábitos de consumo foram levantados nas entrevistas como: 

 a confirmação de que a marca é realmente valorizada pelos entrevistados, 

sendo um item considerado na compra de bens e serviços, tendo, o preço como um 

fator restritivo significativo para a contratação de microsseguro; 

 pouca percepção de sentimento de inferioridade ou de baixa estima em razão 

da baixa renda no processo de compra entre os entrevistados, destacando-se o fato 

de que as comunidades já começam a perceber que poderão também ter acesso 

aos benefícios advindos da contratação de seguros; 
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 as vendas porta a porta não foram consideradas como a melhor modalidade 

de compra, principalmente pelo alto grau de desconfiança dos consumidores, sendo, 

portanto, importante que o mercado segurador considere a utilização de pessoas da 

própria comunidade, com credibilidade, para representá-las no processo de venda 

de microsseguros; 

 a compra em lojas da comunidade não é frequente principalmente pela 

significativa diferença de preço se comparada com a comodidade da redução do 

deslocamento para a compra em outras lojas de fora.  No entanto, dada à natureza 

dos produtos de microsseguros, a manutenção de um ponto de venda no local como 

a Casa do Seguro parece ser uma medida acertada em razão dos depoimentos 

coletados. 

No que se refere à utilização de produtos financeiros pelos entrevistados, 

foram destacados os cartões de crédito, os cartões de débito associados a contas 

correntes - principalmente no caso dos aposentados - e as cadernetas de poupança. 

No entanto, no que se refere a microsseguro, dos 12 entrevistados apenas 

cinco possuem algum tipo de seguro, e somente três possuem plano de saúde, 

confirmando o relato de alguns entrevistados que a divulgação ou é insuficiente ou é 

ineficaz. 

As principais barreiras apresentadas à contratação de microsseguro foram:  

 o desconhecimento dos valores dos prêmios cobrados pelas seguradoras,  as 

coberturas ofertadas nos produtos disponíveis e à inadequada forma de cobrança; 

 a falta de produtos adequados às necessidades dos consumidores; 

 a falta de percepção das consequências das eventuais ocorrências de 

sinistros com os entrevistados ou com outros membros da comunidade, ao ponto de 

diversas vezes citarem que os eventos geradores de problemas financeiros somente 

acontecem com os outros e nunca com eles. 

 a crença de que ao morrer a pessoa “irá para o céu”, não necessitando, 

portanto, se preocupar com seguro de vida, conforme relato do corretor de 

microsseguros; 

 a contratação de um seguro que venha a garantir indenização em caso de morte 

poderá atraí-la para o contratante; 
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 a inexistência de percepção de benefícios na contratação de microsseguro que 

inclua em suas garantias o evento morte, porque quem irá usufruir os benefícios da 

indenização paga será o “Ricardão”. 

 a necessidade de priorizar outras necessidades como: o provimento da 

subsistência; as obras nas moradias e a compra de itens para maior conforto. 

Em seu estudo Mattoso (2005) sugeriu que se realizasse um estudo 

específico sobres seguros, identificando as principais práticas, motivações e 

significados associados a este serviço, o que foi realizado pelo autor.   Aquela 

pesquisadora relatou que as pessoas alegavam falta de verba para a contratação de 

seguro: “como eu pago seguro se não tenho dinheiro para comprar o remédio do 

meu filho? Vou separar dinheiro para um problema no futuro se o problema já está 

aqui e agora?”. Ou seja, não há a cultura de se pensar e se prevenir para o futuro. 

Através deste estudo fica sinalizada a necessidade de ações de marketing 

que aflorem ou ativem o reconhecimento pelo consumidor da necessidade de 

contratação de microsseguros como um dos mecanismos para a solução de alguns 

de seus problemas financeiros oriundos de sinistros. 

Sugere-se também que sejam estendidas as ações de marketing adotadas no 

Projeto Estou Seguro às demais comunidades de forma a auxiliar o processo de 

criação no consumidor de baixa renda da cultura do seguro. 

Nas visitas às comunidades foram observados diversos riscos que poderiam 

vir a ser mitigados ou minimizados se houvesse um adequado processo de 

orientação e gerenciamento de riscos, o que sugere que as seguradoras poderiam 

implementar mecanismos de gerenciamento que poderiam melhorar a qualidade dos 

riscos tornando mais atraente a sua aceitação e menos oneroso o seu custo para os 

segurados. 

Poderiam ser adotadas ações como palestras educativas sobre atitudes e 

comportamentos da vida cotidiana que poderiam minimizar e até mesmo eliminar 

riscos. 

Por ser um tema pouco estudado e novo no País, considerando que a 

regulamentação do microsseguro somente ocorreu ao final de junho de 2012, 

sugerimos que os pesquisadores se motivem a desenvolver estudos semelhantes 

em outras comunidades e em outros municípios, incluindo-se estudos quantitativos 

sobre o perfil dos contratantes de microsseguros e sobre as modalidades de 

microsseguros contratadas. 
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Outra sugestão é que seja realizada uma pesquisa para se modelar os 

produtos de microsseguros de forma a atender os anseios dos moradores das 

comunidades e respeitadas as suas restrições financeiras e não levar produtos 

prontos criados pelos técnicos de seguros em seus escritórios confortáveis e com ar 

condicionado, sem o real conhecimento e vivência da realidade dos pobres. 

Finalizando, como se observou que a população entrevistada é bastante 

imediatista em termos de retorno financeiro, demonstrando possuir pouca ou quase 

nenhuma educação financeira, sugere-se também que se realizem novos estudos 

sobre planejamento financeiro a médio e longo prazo nas comunidades, 

considerando-se as características peculiares da população de baixa renda. 
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ANEXO 1 – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 
I - PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
 

Nome 
Nº de 
Filhos 

UF de  
Nascimento 

Idade 
Estado 

Civil 
Etnia 

Com quem mora e quantos moram 
no domicílio? 

Situação da 
moradia 

Qual a renda 
familiar? 

Todos trabalham? 
Grau de 

Escolaridade 
Lê 

jornal? 
Acessa internet? 

Frequência de 
acesso a e-mail 

Religião Onde trabalha? 
Tipo de 

Emprego 
Profissão 

Tempo de 
trabalho 

Possui negócio próprio? 
Tem carro, moto ou outro 

tipo de veículo? 
Possui imóveis alugados? 

 
II - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CONSUMIDORES 
 

É Conservador (não 
muda marca)? 

Se sente inferiorizado? 
Valoriza compra porta a porta ou face a face ou 

prefere ir comprar nos estabelecimentos? 

Prefere loja do bairro.  Por que ? Tem preferência por marca famosa? Privilegia a mesa farta? 

 
III - ACESSO A PRODUTOS FINANCEIROS 
 
Tem cartão de 

crédito? 
Cc ou 

poupança? 
Já pegou 

empréstimo? 
Possui seguros. 

Quais? 
Conhece Seguro 

Funeral? 
Porque fez ou 
faria seguro? 

Tem reserva de 
dinheiro? 

Tem plano de 
saúde ? 

Paga 
contas 

em dia? 

Tem controle financeiro 
dos gastos? 

Compara taxas de juros nas 
compras e empréstimos? 

 
IV - NATUREZA DOS PROBLEMAS FINANCEIROS E SUAS CAUSAS 
 

Causados 
por Morte 

Teve ou tem dívidas? 
Quais as causas? 

Originados de 
problemas no 

casamento? Quais? 

Já esteve 
desempregado? 
Fale a respeito. 

Alteração de 
renda 

Causados 
por Doença 

Causados por Divórcio 
Decorrentes de 

gravidez precoce 
Causados por 
obra / reforma 

Causados por 
atos de violência 

(roubo etc) 

Oriundos de 
Festa 

Decorrentes da decisão 
de Iniciar ou ampliar 

negocio 

Causados por 
gastos com o 

carnaval 

Causados por 
cobrança de 

impostos 

Gastos com 
material escolar 

 
V - ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS FINANCEIROS 
 

Agiota Empréstimo Mais trabalho Ajuda de amigos, parentes e patrão Cartão de crédito 

Cheque pré-datado Poupança ou reserva financeira. Crediário Caixinha Compras fiado 

 
VI – SEGURO E MICROSSEGURO: 
 
1. Conhece seguro?  Quais? 

2. Conhece seguradoras? Cite 3 seguradoras que você conhece. 

3. Sabe como contratar seguro? Já contratou? Onde (banco, corretor etc) porque optou por 

contratar seguro? 

4. Porque contratar ou não contratar seguro? 

5. Compra capitalização, por exemplo: telesena? Por que? 

6. O que te motivaria a contratar seguro? 

7. Tem amigo ou parente que contrata seguro?  

8. Na sua percepção qual o beneficio de contratar seguro? 

9. O que você acha que dificulta a contratação de seguro para as pessoas da comunidade? 
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10. O que você sugere que as seguradoras façam para que o seguro possa ser interessante para a 

comunidade? 

11. Você conhece ou percebe os benefícios do seguro? 

12. Você tem hábito de comprar algum tipo de seguro (funeral, telesena, seguro residencial, seguro 

de acidentes pessoais, etc.) 

13. Você já fez ou faz uso do seguro? 

14. Quando você compra um produto nas lojas você compra o seguro de garantia estendida? 

15. Informe quais os fatores que facilitam ou facilitariam a venda de seguros (funeral, vida, acidentes 

pessoais, capitalização, residencial contra alagamentos, desmoronamentos, incêndios, quedas de 

raios etc. em sua comunidade? 

16. Informe quais os fatores que dificultam ou impedem a venda de seguros (funeral, vida, acidentes 

pessoais, capitalização, residencial contra alagamentos, desmoronamentos, incêndios, quedas de 

raios etc. em sua comunidade? 

17. Qual o valor que você acharia razoável pagar mensalmente por um dos seguintes seguros e que 

você acredita que a comunidade compraria: 

a. Acidentes pessoais 

b. Alagamentos, incêndios e desmoronamentos 

c. Desemprego 

d. Funeral 

e. Outros que você considera necessários. 

18. Quais os riscos que você acha que existe na contratação de seguro? 

19. Se ocorrer algum dos eventos citados envolvendo sua família, quais as alternativas que você 

adotaria para resolver: (morte, invalidez, desemprego, alagamento, incêndio, explosão, etc.) 

20. Porque contrataria ou não contrataria o seguro para os eventos acima? 


