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RESUMO 

A maioria dos estudos sobre seguro de vida tem se concentrado em 

mercados bem estabelecidos de países já desenvolvidos. No entanto, trata-se 

de um serviço complexo e com marcantes características culturais. Assim, 

entende-se que a maior aplicabilidade profissional deste estudo se dá pelo 

avanço no entendimento de como as peculiaridades do contexto brasileiro 

influenciam o comportamento de compra do serviço. É fundamental 

compreender o contexto de hábitos e costumes que influenciam a compra ou a 

rejeição de um serviço de suma importância social e econômica. Além disso, a 

relação entre o referido seguro e comportamento financeiro, indulgência ou 

sacrifício em prol de ganho futuro também foi estudada. A dissertação teve como 

recorte de pesquisa os compradores e não compradores de seguro de vida, 

moradores da Zona Sul do município do Rio de Janeiro, pertencentes às classes 

A e B. O estudo está alinhado ao paradigma interpretativista e utiliza a 

abordagem qualitativa. A pesquisa tem objetivos descritivos e exploratórios. O 

principal método de coleta de dados foi a entrevista em profundidade, porque ela 

leva a conhecer e experimentar o mundo do entrevistado pelo seu ponto de 

vista. Como conclusão, o presente estudo identificou que o principal motivo para 

ter o seguro de vida é o fato de se ter filhos e a ausência de dependentes uma 

razão para não o contratar. Compreendeu ainda que o hedonismo convive lado a 

lado com o esforço do planejamento de futuro do consumidor. Indivíduos com 

curto horizonte de tempo financeiro, mas preocupados com seus dependentes e 

sensíveis à possibilidade do próprio falecimento reagem de maneira favorável à 

aquisição do seguro. Porém, a característica imediatista, juntando-se à ausência 

de dependentes e sentimento de imortalidade, são fatores que contribuem 

fortemente para a não compra do serviço. O estudo afirma ainda que o seguro 

de vida faz parte da categoria de bens não procurados, aqueles que o 

consumidor não conhece ou não pensa em comprar, mas acaba comprando por 

esforços de venda. Concluiu ainda que este seguro é uma compra por impulso. 

PALAVRAS-CHAVE: Seguro de vida; bens não procurados; mercado 

segurador; processo de compra; planejamento financeiro. 

 



ABSTRACT 

 

It is fundamental to understand the context of habits and customs that influence 

the purchase or rejection of life insurance, a service of great social and economic 

importance. The article has as a research cut the buyers and non - life insurance 

buyers, residents of the South Zone of the city of Rio de Janeiro, belonging to 

classes A and B. The study is aligned with the interpretative paradigm and uses 

the qualitative approach. The research has descriptive and exploratory 

objectives. The main method of data collection was the in-depth interview 

because it leads to knowing and experiencing the interviewee's world by their 

point of view. As a conclusion, the present study identified that the main reason 

for having life insurance is the fact of having children and the absence of 

dependents a reason not to hire it. He also understood that hedonism coexists 

side by side with the future planning of the consumer. Individuals with a short 

financial time horizon, but concerned about their dependents and sensitive to the 

possibility of their own death, react favorably to the insurance acquisition. 

However, the immediatist characteristic, together with the absence of 

dependents, are factors that contribute strongly to the non-purchase of the 

service. 

 

KEY WORDS: Life insurance; unsold goods; insurance market; buying process; 

financial planning.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Seguros de vida (também chamados apenas de “seguros” no presente 

estudo) podem ser definidos como a venda de proteção financeira contra algum 

evento adverso que possa vir a ocorrer. De forma mais específica, entende-se, aqui, 

como seguro de vida uma garantia oferecida pelas empresas denominadas 

seguradoras, em que, mediante pagamentos mensais, uma pessoa pode contratar 

uma indenização financeira. Este montante será pago no caso de sua morte, de 

invalidez por causas diversas, ou em caso de ela vir a sofrer de doenças 

consideradas graves, tais como câncer e acidente vascular cerebral, dependendo 

das condições gerais contratuais de cada apólice (TUDO SOBRE SEGUROS, 2018). 

O mercado segurador movimentou cerca de R$ 350 bilhões por ano em 

média, de 2011 a 2016. No mesmo período, cresceu 81% e chegou a ter uma 

arrecadação anual em prêmios equivalente a R$ 428 bilhões em 2017, segundo a 

Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e 

Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (2018). É chamado de prêmio o valor que 

o cliente paga à seguradora para garantir seu risco. 

Dada a importância do setor, foi necessário pensar em uma teoria que 

vislumbrasse toda a complexidade do processo de compra do seguro de vida. Por 

isso, escolheu-se realizar o estudo sob uma perspectiva mais cultural, entendendo o 

consumo como uma experiência contínua e ampla, mas utilizando-se das etapas do 

processo decisório como um itinerário e não como um processo linear. 

Os estudos acadêmicos relacionados à pesquisa do consumidor começaram 

a partir da década de 1980, a buscar uma abordagem mais profunda, que 

vislumbrasse o consumidor não apenas como tomador de decisão racional (ADDIS; 

HOLBROOK, 2006), mas agregando a ideia da compra como uma experiência.  

O consumo contém uma série complexa de eventos, sendo composto por um 

fluxo de fantasias (sonhos, imaginação, desejos conscientes e inconscientes) e de 

sentimentos associados a ele (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982). Assim, é possível 

incorporar uma série de variáveis que até então não ocupavam um lugar de 

destaque na pesquisa do consumidor: o papel das emoções na decisão de compra, 

o simbolismo no consumo e o papel do consumo para além do ato da compra, 
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englobando todo o processo que antecede e contribui para que este ato ocorra. 

Deve-se levar em consideração que os compradores usam produtos tangíveis e 

intangíveis (serviços) para comunicar e imprimir significados às suas identidades, 

definir opiniões, falar de gênero, perfis comportamentais, contexto familiar e social, 

grupos e diversos significados (ADDIS; HOLBROOK, 2006; DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2006; SLATER, 2002; MCCRACKEN, 2003).  

Em 2017, conforme a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP, 2018), 

o valor dos prêmios pagos pelos seguros de vida e acidentes pessoais, pela primeira 

vez, superou o valor dos prêmios pagos pelo seguro de automóvel. Este foi um 

importante indicativo de mudança de comportamento do brasileiro e de aumento da 

demanda por seguros de proteção pessoal (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1: Valor de Prêmios pagos nos segmentos de seguros de automóvel versus vida, no 
Brasil, em R$ (bilhões) 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados da SUSEP, 2018 

O mercado segurador possui ainda relevante importância social e econômica. 

A estabilidade financeira proporcionada pelo seguro é fundamental. O seguro 

permite que o risco de perdas financeiras seja transferido às companhias 

especializadas em sua gestão, possibilitando que indivíduos, empresas e governos 

empreendam projetos mais arriscados (FARIA, 2016).  

Particularmente em seguros, Shi, Wang e Xing (2015) buscaram o 

entendimento de como as conexões sociais relacionam-se com a necessidade de se 

obter o seguro de vida e há evidências de que a amplitude das conexões sociais de 
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um lar tem impactos substanciais em seu consumo. Apesar de o referido estudo ter 

sido realizado na China, resguardadas as diferenças sociais, políticas, econômicas e 

culturais, trata-se também de um país com economia emergente e em 

desenvolvimento, podendo haver similaridade com o comportamento dos 

consumidores brasileiros, indicando a necessidade de estudos nacionais com 

abordagens socioculturais. 

1.1 QUESTÃO-PROBLEMA 

Quais os principais fatores que influenciam o processo de compra e não 

compra do serviço de seguro de vida? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo principal  

Entender o contexto e o desenrolar do processo de compra, indicando as 

influências que incentivam a aquisição ou a rejeição do seguro de vida, tendo como 

recorte de pesquisa os seus compradores e não compradores, moradores da Zona 

Sul do município do Rio de Janeiro, pertencentes às classes A e B. 

1.2.2 Objetivos intermediários 

• Entender os valores e hábitos que influenciam a busca ou não busca 

pelo seguro de vida; 

• Entender a relação entre comportamento financeiro e seguro de vida; 

• Investigar como se dá a relação entre o horizonte de tempo financeiro e 

o comportamento de compra em seguro de vida; 

•  Avaliar os gatilhos que despertam a intenção de adquirir o seguro de 

vida no comprador ou as barreiras que anulam essa mesma intenção; 

• Investigar como o segurado percorre o modelo das cinco etapas de 

compra. 
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1.3 RELEVÂNCIA  

1.3.1 Acadêmica  

Quanto à relevância desta pesquisa para a academia, ao explorar a área de 

estudos sobre comportamento de compra de seguro de vida na Administração, 

percebe-se uma carência de estudos sobre esse assunto no Brasil.  

A maioria dos estudos sobre seguro de vida tem se concentrado em 

mercados bem estabelecidos de países desenvolvidos. Argumenta-se na literatura 

que há fatores altamente específicos que moldam o comportamento do comprador 

nesse setor. A demanda por seguro de vida é complexa e varia de um país para 

outro (HWANG; GAO, 2003).  

Assim, entende-se que este estudo acadêmico se justifica pelo avanço no 

entendimento do comportamento de compra do serviço num contexto muito 

influenciado pela cultura que envolve planejamento e poupança, além de analisar 

também a lógica por trás da escolha de “bens não procurados” (MURPHY; ENIS, 

1986, p. 25) espontaneamente pelos consumidores. 

Compreender as particularidades do contexto brasileiro no que tange à 

influência na decisão de compra de seguros será benéfico para a academia. Do 

mesmo modo, é importante entender hábitos e costumes que influenciam a compra 

ou a rejeição de um serviço que, segundo Faria (2016), é de suma importância 

social e econômica. Além disso, a relação entre recompensas menores e imediatas 

em detrimento de recompensas maiores no futuro ou seu inverso, que seria um 

sacrifício no presente para haver maior ganho futuro, também será estudada, 

baseando-se nas teorias de Laran (2010) e Giannetti (2012). 

1.3.2 Organizacional 

Entender como pensa o comprador em um mercado representativo como o de 

seguro de vida tem grande valia para o mercado securitário e para a sociedade 

como um todo. Além do volume monetário que movimenta, há a importância social 

do seguro de vida na manutenção da renda e da qualidade de vida dos segurados e 

de suas respectivas famílias (FARIA, 2016). 
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Segundo pesquisa realizada em 2014 pela Federação Nacional de 

Previdência Privada e Vida (FENAPREVI, 2017), dois terços dos brasileiros não 

possuem qualquer reserva financeira para imprevistos. Por outro lado, 80% dos 

entrevistados acreditam que fazer um seguro é algo importante; tal fato pode indicar 

potencial de crescimento para essa área. 

 

1.3.3 Social 

A segurança financeira de longo prazo, que surge com aposentadorias, 

previdência e seguros de vida, é um dos fatores de garantia de manutenção de 

padrão de vida mínimo aceitável para uma população (KEMPSON; WHYLEY, 1999; 

BADER; SAVOIA, 2013). 

A alardeada Reforma da Previdência e a possibilidade cada vez mais real de 

que, cedo ou tarde, o poder público pode reduzir os benefícios previdenciários 

concedidos à população apresentam o crescimento da demanda por seguro de vida 

e previdência privada, sendo estes importantes instrumentos de proteção social e 

financeira (FAGUNDES, 2018). 

1.4 DELIMITAÇÃO 

• Teórica:  

A delimitação teórica do presente estudo está concentrada dentro do campo 

do comportamento do consumidor e buscará explorar: 

1. A distribuição de múltiplos agrupamentos culturais que se sobrepõem nas 

decisões de consumo (ARNOULD; THOMPSON, 2005), visto que o 

complexo processo de decisão de compra pede uma leitura ampla no 

contexto cultural no qual se insere. 

2. O aprofundamento nos aspectos culturais dos entrevistados e não os 

demográficos, tendo em vista que estes aspectos já foram esclarecidos 

de forma ampla pela literatura existente (LEWIS, 1989; SCHOLZ; 

SESHADRI, 2007; LOVE, 2010; LUCIANO; OUTREVILLE; ROSSI, 2015. 

Será vista ainda a relação entre sacrifício imediato e recompensa futura, 

baseados nas teorias de Laran (2010) e Giannetti (2012). 
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3.  O processo decisório de cinco etapas (ENGEL; BLACKWELL; MINARD, 

2000) será adotado na presente pesquisa apenas como um itinerário a 

guiar o pesquisador, a fim de orientar o consumidor a se lembrar das 

etapas pelas quais passou. Seus passos servirão como um guia, 

entendidos não necessariamente de forma linear e inseridos no contexto 

cultural proposto.  

 

• Geográfica: O estudo foi realizado na Zona Sul do município do Rio de 

Janeiro -RJ, entre moradores dos bairros de Copacabana, Laranjeiras, 

Humaitá e Botafogo. Moradores de comunidades presentes nas áreas não 

foram entrevistados. Bairros conhecidos como mais abastados, tais como 

Leblon, Gávea e Ipanema também não estão contemplados. Essa 

delimitação implicou o levantamento do comportamento de uma fatia 

correspondente à classe média alta da população da referida cidade. 

• Temporal: O estudo retratou os achados da pesquisa de campo, que ocorreu 

no mês de outubro de 2018. 



19 
 

 

CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CATEGORIZAÇÃO DE BENS E PROCESSO DE COMPRA 

A classificação de bens serve como guia para determinadas categorias de 

produtos e serviços, sendo o grau de envolvimento empregado no processo de 

compra o fator que influencia na categorização a seguir: 

• Bens de conveniência: aqueles os quais o consumidor compra com 

frequência e com mínimo de esforço, tais como creme dental e jornais; 

• Bens de compra comparada: são aqueles que o cliente, durante o processo 

de aquisição, frequentemente, precisa refletir para efetuar a compra, no que 

se refere a preço e melhor adequação à sua necessidade, tais como roupas e 

imóveis. 

• Bens de especialidade: são aqueles com características julgadas ímpares, 

para os quais a maior parte dos consumidores está disposta a grande esforço 

para conseguir adquiri-los, tais como celulares e carros. 

• Bens não procurados: são aqueles que o consumidor não conhece ou não 

pensa em comprar, tais como seguros de vida e lápides (MURPHY; ENIS, 

1986). 

 O envolvimento é contextualizado pelas decisões de consumo. Como cada 

decisão de consumo é uma resposta a um problema e o escopo desses problemas 

varia enormemente (SOLOMON, 2016), há diversos tipos de decisões. 

Toda compra realizada é uma resposta a uma necessidade ou problema 

percebido pelo consumidor (SOLOMON, 2016). Tendo em vista a variedade de 

necessidades, os tomadores de decisão têm um repertório de estratégias, em um 

pensamento denominado pensamento construtivo, pelo qual se avalia o esforço que 

precisará ser feito para realizar determinada escolha (PAYNE; BETTMAN; 

JONHSON, 1993). Para lidar com a complexidade de situações ‒ e a grande 

quantidade de decisões a serem tomadas ‒, os consumidores desenvolvem "regras 

básicas" para orientar suas ações em situações específicas. Embora os processos 

de decisão geralmente não sejam pré-determinados ou explícitos, há uma estrutura 

básica que está subjacente à decisão de consumo. O comprador avalia 
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continuamente a situação de compra e tem determinados comportamentos e 

atitudes que, a seu ver, parecem se adequar à determinada situação específica. 

Quando se compreende que a decisão a ser tomada exige uma abordagem racional 

com maior carga de pensamento para poder se chegar a uma conclusão, utiliza-se a 

capacidade mental para tomá-la. Do contrário, pode-se agir por atalhos que são fruto 

de compras habituais ou de forma intuitiva, com base em reações emocionais 

(KRISHNAMURTHY; PROKOPEC, 2010; SOLOMON, 2016).  

 

2.2 PROCESSO DE COMPRA 

O processo de compra em cinco etapas desenvolvido por Engel, Blackwell e 

Miniard (2000) funciona como um guia, auxiliando a memória dos consumidores. A 

primeira etapa lembra a ocasião em que foi detectada a existência de um problema 

a ser resolvido por meio de determinada aquisição. Sabe-se que os consumidores 

são constantemente confrontados com a necessidade de ter que decidir entre 

determinados produtos ou serviços. Existe uma sequência neste processo que não 

foi seguida de forma linear nem sequencial. As etapas serão descritas mais 

detalhadamente a seguir. São elas: 

• Reconhecimento do problema/necessidade; 

• Busca de informações; 

• Avaliação de alternativas; 

• Escolha do produto ou serviço e 

• Avaliação pós-compra/consumo. 

Solomon (2016) lembra que o modelo de cinco etapas de compra vai operar 

de forma ampla ou limitada, dependendo do envolvimento. Para cada categoria de 

bens a serem adquiridos, existe um nível de envolvimento por parte do comprador. 

Envolvimento é a relevância do objeto percebida por uma pessoa com base em suas 

necessidades, valores e interesses inerentes. Os produtos motivam com diferentes 

intensidades e exigem diferentes níveis de esforço na tomada de decisão e pesquisa 

que integram o processo de compra (SOLOMON, 2016). 
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Alguns produtos demandam alto envolvimento por parte do cliente, processo 

de pesquisa rigoroso, muitas empresas consultadas e diversidade de critérios a 

serem utilizados para tomada de decisão ‒ a chamada Solução Ampliada do 

Problema. Outros produtos estão relacionados ao extremo oposto ‒ a chamada 

Solução Limitada do Problema ‒, pois seu processo de compra é ágil e demanda 

pouca ou nenhuma pesquisa (SOLOMON, 2016).  

Entretanto, praticamente qualquer produto ou serviço pode ser classificado 

como de alto envolvimento para um grupo de pessoas, dependendo das 

características pessoais de cada um. O exemplo citado é que uma simples 

ferramenta pode ser uma compra de alto envolvimento para um apaixonado por 

ferramentas. Todavia, salienta que produtos com maior risco percebido por parte do 

comprador tendem a ser mais envolventes (SOLOMON, 2016). Risco significa a 

probabilidade de haver maiores consequências negativas caso a opção realizada 

não seja a mais adequada. O construto risco percebido é como uma combinação de 

incerteza e de seriedade das consequências envolvidas na decisão de compra 

(ALVARES, 2004).  

2.2.1 Reconhecimento do problema/necessidade 

No estágio de reconhecimento da necessidade, o indivíduo percebe a 

existência de uma lacuna entre o que ele entende ser a situação ideal em paralelo 

com a situação real que ele vive naquele momento. A forma de reconhecer que não 

se encontra na situação desejada pode acontecer de duas formas: em virtude de um 

estímulo interno (estados de desconforto percebido) ou externo (mediante conversas 

com pessoas de seu convívio social ou por informações do mercado que levem o 

cliente a entender que tem uma necessidade não satisfeita) (SETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001). 

2.2.2 Busca de informações 

O consumidor pode buscar as informações de modo que se torne receptivo a 

ouvir sobre aquele produto (a chamada atenção elevada) ou então buscar de forma 

ativa as informações, em fontes pessoais, como família e amigos; fontes comerciais, 

tais como em anúncios ou em contatos com empresas especializadas; fontes 

públicas e fontes experimentais. Esta última torna-se mais fácil de ser exemplificada 



22 
 

 

em produtos, pois inclui amostra grátis e manuseio de embalagem (ENGEL; 

BLACKWELL; MINARD, 2000). 

Para Lin, Hsiao e Yeh (2017), fontes pessoais de informação foram 

positivamente associadas à demanda por seguros de vida, tais como conversas com 

familiares e amigos sobre o assunto. O referido estudo tem relevância, uma vez que 

foi realizado na China. Resguardadas as diferenças sociais, políticas, econômicas e 

culturais, trata-se também de um país com economia emergente e em 

desenvolvimento, podendo haver similaridade com o comportamento dos 

consumidores brasileiros. 

Além disso, as fontes pessoais de informação que fomentam o processo de 

“boca a boca” têm relevante importância para os consumidores, uma vez que a 

recomendação de parentes e amigos se mostra mais confiável em relação às 

informações da mídia e da propaganda (GOYETTE et al., 2010). A importância das 

relações e do “boca a boca” não é tratada aqui apenas na seara de seguros, mas de 

forma geral.  

Entende-se por “boca a boca” toda comunicação informal, verbal, ocorrendo 

pessoalmente, por telefone, por e-mail, por lista de discussão, rede social ou 

qualquer outro meio de comunicação (GOYETTE et al., 2010). Fundamental 

esclarecer o construto, uma vez que esses processos não se limitam mais ao 

contato físico nos dias atuais. A decisão do consumidor na compra de seguros hoje 

é também digital, uma vez que novos modelos de negócio foram desenvolvidos no 

comércio eletrônico e nas redes sociais. A comunicação “boca a boca” e a 

observação das compras, opiniões e experiências de outros consumidores, sejam 

eles conhecidos ou não, impactam significativamente a intenção de compra e o seu 

comportamento de compra real (WANG; YU, 2017). 

Consumidores novos buscam ajuda de outros consumidores anteriores para 

simplificar o processo de tomada de decisão e aliviar a sobrecarga do risco de uma 

resolução errada (SIMPSON; SIGUAW; CADOGAN, 2008). 

Godes et al. (2005) definiram como uma base de opinião a interação social e 

a troca de impressões a respeito de produtos e marcas que os consumidores 

utilizam como recomendação ou sistema de classificação, ajudando-os a escolher o 
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que adquirir. No contexto do comércio social, Hajli et al. (2014) conceitualizam o 

“boca a boca” como a construção de comércio social, o qual produz informações por 

meio de recomendações e referências, classificações e avaliações, fóruns e 

comunidades. É conteúdo gerado pelo usuário para transmitir informações positivas 

ou negativas relacionadas aos produtos e serviços que são divulgados nas redes 

sociais. 

Segundo Maity, Dass e Kumar (2018), que tratam produtos de forma 

genérica, no que se refere ao volume de informações, os consumidores tendem a 

preferir canais com média e alta riquezas de informações. O motivo dessa 

preferência justifica-se para que a experiência e a tarefa de decidir qual serviço ou 

produto adquirir sejam percebidas como mais completas. Pode-se entender como 

canais lojas, escritórios das empresas, anúncios, websites e redes sociais. A busca 

por determinados tipos de canais varia de acordo com o grau de complexidade do 

produto. Quanto mais complexo, maior a demanda do comprador por volume de 

informações. É improvável que os consumidores usem canais com pouca riqueza de 

anúncios e informações de produto para sua decisão de compra, no caso de uma 

compra percebida como complexa e de alto envolvimento. O tipo de produto a ser 

adquirido modera a importância da riqueza de conteúdo e a escolha de canal de 

busca por informações e alternativas pelo comprador (MAITY; DASS; KUMAR, 

2018). O referido estudo trata produtos de forma genérica. 

Contudo, apesar da intensidade cada vez maior na busca por informações 

que levem a uma decisão precisa, comportamento típico da vida moderna e digital, 

há o conceito de que o excesso de recursos e informações pode ser prejudicial, 

confundindo o consumidor e atrapalhando o entendimento acerca do produto ou 

serviço (SMITH, 1993). Tratando-se de um serviço como o seguro de vida, o qual 

tem relativa complexidade, parece um desafio equilibrar a equação entre oferecer o 

volume necessário de informações para o entendimento do que se compra, mas de 

forma clara e concisa.  

2.2.3 Avaliação de alternativas 

Diante da concretização da busca das informações, o passo seguinte é o de 

avaliação das alternativas pré-compra. Nesse processo, os clientes selecionam uma 
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entre várias alternativas que lhes estão disponíveis e faz uso de critérios de 

avaliação (SOLOMON, 2016). 

Uma parte significativa do esforço despendido na decisão de compra está nesta 

etapa. Para facilitar sua escolha, uma vez que na sociedade moderna de consumo 

há grande variedade de marcas ou diferentes variações da mesma marca, 

consideram-se alguns moderadores. A compra é decidida com base em critérios pré-

estabelecidos (SOLOMON, 2016). Separam-se as opções de marcas presentes no 

mercado em grupos: os chamados conjunto evocado e conjunto de consideração. O 

conjunto evocado abrange todas as opções e marcas que os consumidores 

conhecem a respeito daquele produto ou serviço. O conjunto de consideração é 

formado apenas pelas marcas vistas como as melhores pelo consumidor. Somente 

estas são as reais opções de compra para o decisor. As demais são descartadas 

(HAUSER; URBAN; WEINBERG, 1993). O consumidor busca referências para 

decidir quais marcas estarão em cada um de seus conjuntos. Pauta as suas 

escolhas por meio de produtos semelhantes ou em experiências que já tenham sido 

vividas por ele ou por pessoas conhecidas, com o mesmo produto. Os produtos e 

serviços presentes no conjunto evocado tendem a ter características semelhantes 

entre si. A forma como são organizados e classificados produtos e marcas nas 

mentes são critérios importantes para a avaliação do conjunto de consideração e 

posterior decisão de compra (MILBERG; SINN; GOODSTEIN, 2010; SLEETH-

KEPPLER; WHEELER, 2011).  

Apesar de todos os métodos cognitivos para se tomar decisões, há também o 

lado pessoal, que decide sem tanta reflexão. Segundo pesquisa do Kleimann 

Communication Group (2012), a economia comportamental estabeleceu que o ser 

humano não é a criatura racional que julga ser. Não utiliza todas as informações 

relevantes nesse processo. O que realmente se faz é ignorar seletivamente as 

informações para facilitar a decisão. Além disso, as informações que são ignoradas 

e as que são incorporadas em uma decisão são profundamente influenciadas pela 

forma como as alternativas potenciais de produtos são apresentadas (KLEIMANN 

COMMUNICATION GROUP, 2012).  

2.2.4 Escolha do produto ou serviço 
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No momento da escolha, o comprador observa as semelhanças e diferenças 

das empresas, uma vez que as diferenças marcantes é que pesarão na decisão de 

compra, na opção por uma marca em detrimento de outra. O fato de determinado 

serviço ter ou não um conjunto de atributos percebidos como determinantes é um 

dos principais influenciadores da escolha do cliente (PUTSIS JUNIOR; 

SRINIVASAN, 1994).  

As regras de decisão podem ser muito rápidas ou exigirem processos 

complexos, altamente envolventes e cognitivos. Com o aumento de opções de 

produtos cada vez maior por parte das empresas, o trabalho de escolher o que 

adquirir se torna progressivamente mais difícil (PUTSIS JUNIOR; SRINIVASAN, 

1994). Os especialistas chamam essa espiral de complexidade cada vez mais 

presente nas vidas pessoais de “proliferação de recursos”. A abundância de 

recursos oferecida nos produtos e serviços, aparentemente positiva, pode frustrar o 

cliente (SMITH, 1993).  

2.2.5 Avaliação pós-compra 

Trata-se de uma avaliação em que o consumidor vai comparar o 

desempenho do produto ou serviço com expectativas anteriores, avaliando se estas 

expectativas foram ou estão sendo atendidas (ENGEL; BLACKWELL; MINARD, 

2000). Seth, Mittal e Newman (2001) dividem a experiência pós-compra em quatro 

etapas:  

• Confirmação da Decisão – Depois que um cliente toma uma decisão 

importante, ele experimenta uma intensa necessidade de confirmar se essa 

decisão foi de fato a mais adequada;  

• Avaliação da Experiência – Avaliação de como foi a experiência de compra; 

• Satisfação/Insatisfação – Vista como o processo de avaliação resultante da 

comparação entre expectativa e desempenho e da experiência de consumo 

ao longo do tempo. Neste mesmo sentido, Seth, Mittal e Newman (2001) 

destacaram que um dos maiores desafios das organizações é compreender 

por que seus clientes se sentem satisfeitos ou insatisfeitos em relação à sua 

marca e seus produtos. 
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• Resposta Futura: Abandono, Reclamação ou Lealdade. Características 

dessas categorias: 

o Abandono: Seria jamais comprar de novo aquele produto, 

independente do lugar, ou não mais acessar aquela determinada 

empresa.  

o Reclamação: Definida como respostas de insatisfação dos 

consumidores (CRIÉ, 2003), tais como requisição para reembolso ou 

trocas, “boca a boca” negativo, falando mal da empresa ou do produto 

para conhecidos, saída (ou redução no número de compras), 

sabotagem e, mais recentemente, postagem negativa em websites e 

redes sociais (BLODGETT; HILL; BAKIR, 2006).  

o Lealdade: Definida como um compromisso arraigado de forma 

profunda, gerando recomendação da empresa, marca ou produto, 

recompra. Assim, o produto eleito é constantemente favorecido como 

favorito em compras futuras; o cliente realiza a compra de uma mesma 

marca, apesar de influências situacionais e esforços de marketing com 

potencial para causar mudanças nessa tendência de comportamento 

(OLIVER, 1999). 

Essa etapa do processo de compra é de suma importância, uma vez que os 

clientes deixaram de se posicionar como simples consumidores de produtos e 

receptores de mensagens e passaram a protagonistas do novo ambiente de compra 

(LONGO, 2014). Esse papel foi conquistado, em grande parte, pelo acesso 

democrático à informação, proporcionado pela internet. O universo digital permite 

que as opiniões dos consumidores sobre suas experiências em relação às marcas 

sejam disseminadas entre grandes grupos de afinidade, impulsionando um novo 

comportamento. Clientes estão unidos em fóruns, canais e comunidades virtuais 

para interagir e agir de maneira ativa em relação às compras. Recomendam 

empresas, marcas e produtos com a mesma intensidade e poder que usam para 

reclamar e expor colocações negativas, sendo os novos compradores fortemente 

influenciados por aqueles que adquiriram o serviço anteriormente (DE 

ALBUQUERQUE; PEREIRA; BELLINI, 2011).  
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As reclamações, em específico, podem ser feitas por diversos canais diretos 

(telefone, site da empresa, e-mail, presencialmente e por carta) ou indiretos 

(SUSEP, Procon, redes sociais e sites de reclamação na internet, a plataforma 

consumidor.gov entre outras), entidades de defesa do consumidor e por meio da 

imprensa, confirmando as inúmeras interfaces que são possibilidades de contato 

entre consumidor e empresa (PINHEIRO; NOGUEIRA, 2016). 

O processo de compra é influenciado por fatores socioculturais ao longo de 

todas as suas etapas (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2009); portanto, 

entender como ocorre essa influência é fundamental.   

2.3 CULTURA E CONSUMO 

Estudiosos do tema comportamento do consumidor investigam como os 

comportamentos e as escolhas de consumo são moldados pela hierarquia de 

gênero, classe social, contexto familiar, etnias e outros grupos formais (ARNOULD; 

THOMPSON, 2005, 2007), mas estes aspectos não bastam por si só. É necessário 

investigar as múltiplas perspectivas da identidade cultural dos consumidores e os 

modos de interação entre compradores, empresas e produtos, além dos significados 

de consumo (ARNOULD; THOMPSON, 2007). Os consumidores são vistos como 

produtores de cultura e não apenas seus portadores, ou seja, estão, de fato, 

inseridos em um meio que os influencia; entretanto, esse meio não os define. Os 

consumidores buscam mundos culturais muitas vezes distintos do que seria 

esperado deles em uma visão simplista e caricatural, baseada em fatores 

sociodemográficos, econômicos ou familiares. Criam o sentimento de solidariedade 

social, por meio da busca de interesses comuns de consumo (ARNOULD; 

THOMPSON, 2007).  

É importante que se estudem as decisões de consumo não apenas 

compreendendo como ocorre a arquitetura de resolução de compra, mas também 

com abertura para o contexto cultural no qual essas decisões acontecem. Há 

particularidades no comportamento do brasileiro que serão úteis para o estudo do 

processo de compra de seguros. A seção seguinte tratará de alguns aspectos da 

cultura brasileira que possivelmente influenciam nas decisões de contratação ou não 

de seguros de vida.  
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2.3.1 Alguns aspectos do contexto brasileiro 

A expressão “pensamento mágico” é utilizada para descrever a crença 

segundo a qual certos pensamentos levariam à realização de desejos e à prevenção 

de fatos tidos como ruins ou desagradáveis (LINDENMEYER; CECCARELLI, 2012). 

Existe, na cultura brasileira, o fatalismo e o pensamento mágico, uma vez que 

alguns acreditam que o simples fato de pensarem em determinado fato negativo, 

como a morte, poderá atrair este acontecimento para sua vida. A ideia supersticiosa 

de que o simples ato de pensar pode controlar os fatos mostra o quanto há de 

pensamento mítico na cultura brasileira. Tais fantasias convivem com ideias 

individualistas e modernas, tais como o empreendedorismo e a internet (DA MATTA, 

1997). 

O pensamento mágico não está presente somente na cultura brasileira e pode 

ser explicado como sendo a criação ou invocação de conexões extraordinárias – 

relações simbólicas baseadas na crença ou na intuição da presença de forças 

místicas no mundo. Por meio dessas conexões, o indivíduo crê que pode prever ou 

influenciar de maneira determinante eventos à sua volta (JAMES; HANDELMAN; 

TAYLOR, 2011).  

Outro fator cultural a ser levantado é a relação temporal entre consumidor e 

produto.  

A incerteza do que ocorrerá no futuro permeia a mente humana de forma 

incessante, gerando inquietação. A sobrevivência e permanência na Terra 

obedecem a um ciclo ‒ juventude, maturidade e velhice. A finitude da vida leva o ser 

humano a realizar escolhas dentro de um espaço de tempo em troca do usufruto de 

alguns benefícios no agora. Esse trade-off entre o momento presente e o futuro 

imputa a ideia de trocas intertemporais ‒ ações para manipular, de alguma forma, a 

sequência de eventos no tempo, de modo a favorecer a realização de um dado fim. 

Pode-se escolher privilegiar o hoje ou o futuro (GIANNETTI, 2012). De forma geral, 

os seres humanos são notoriamente propensos a privilegiar recompensas menores 

e imediatas em detrimento de recompensas maiores no futuro, em especial, no 

Brasil. Um exemplo dessa assertiva refere-se aos brasileiros, que preferem pagar R$ 

10.000,00 para comprar uma TV em 10 prestações de R$ 1 mil do que economizar a 
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mesma quantia mensal durante cinco meses para comprar o mesmo aparelho à 

vista (GIANNETTI, 2012).  

A atitude do consumidor em relação à distância temporal de determinados 

eventos influencia o comportamento dele no que se refere ao dilema de praticar o 

autocontrole ou não. Ele pode não realizar seus desejos de imediato e ter maior 

ganho a longo prazo. A opção oposta é ser autoindulgente consigo mesmo, 

satisfazendo de imediato as próprias demandas, mas sacrificando objetivos maiores 

de longo prazo (LARAN, 2010). 

Encontram-se evidências de que o autocontrole, no presente, é dependente 

do conteúdo da informação atualmente ativa nas decisões do indivíduo acerca de 

seu futuro. Quando as informações de indulgência estão atualmente ativas, as 

decisões para o futuro tendem a ser orientadas para o autocontrole. Quando as 

informações de autocontrole estão atualmente ativas, as decisões para o futuro 

tendem a ser orientadas para o seu oposto, ou seja, a indulgência. Esse processo 

de escolha foi investigado por Laran (2010) em dois domínios de autocontrole 

(alimentação saudável e economia de dinheiro). Ele encontrou evidências de uma 

relação de ativação / inibição da influência da distância temporal nas decisões de 

autocontrole. Por exemplo: aquele consumidor que escolhe fazer dieta hoje pretende 

poder comer mais no futuro. Aquele que escolhe uma guloseima hoje pretende 

ingerir menos calorias no futuro. Nas decisões que envolvem um conflito entre 

indulgência e regulação, a informação atualmente ativa tende a ser inibida à medida 

que a distância temporal aumenta. Como consequência da inibição, o conteúdo da 

informação diminui em importância para a decisão em mãos a longo prazo (LARAN, 

2010).  

As empresas podem usar esses processos para ações de marketing. Um 

exemplo mencionado por Laran (2010) é o de um revendedor, que pode usar o 

ambiente da loja para trazer informações sobre como economizar dinheiro 

atualmente, motivando, porém, as compras para uma determinada ocasião, como o 

aniversário do cliente, com antecedência. 

2.4 INFLUÊNCIAS NA COMPRA DO SEGURO DE VIDA 

2.4.1 Influências socioeconômicas  
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Existe forte correlação entre o desenvolvimento de uma nação e a adesão de 

sua população ao mercado segurador (BOLLE; SIMÕES; CUNHA, 2015). 

Ao longo do tempo, conforme o setor de seguros foi evoluindo historicamente, 

a sua relevância para a estabilidade econômica e para o bem-estar da população 

tornou-se evidente, tendo passado a desonerar o Estado e com ele partilhar a 

prestação de serviços de seguridade social, saúde e previdência social (VIDAL, 

2011).  

Análises comparativas, entre países diversos, sugerem que, quanto maior o 

Produto Interno Bruto (PIB) e, em especial, indicadores de desenvolvimento social ‒ 

como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Coeficiente de Gini ‒, maior é 

o grau de penetração do seguro. Ou seja, o desempenho dessa indústria não está 

apenas relacionado ao desenvolvimento econômico de uma nação, mas também ao 

bem-estar de sua sociedade (BOLLE; SIMÕES; CUNHA, 2015). 

Os resultados de pesquisa realizada na Europa Central também mostram que a 

variação do PIB, da inflação, nas despesas gastas com saúde, no nível de educação 

e o estado de direito são os preditores mais robustos sobre a demanda pelo seguro 

de vida. Já as taxas de juros, o controle de corrupção e a eficácia do governo não 

parecem estar fortemente associados à demanda por seguro de vida (KJOSEVSKI, 

2012). 

Chui e Kwok (2008) incluíram em seu estudo as quatro dimensões culturais 

desenvolvidas por Hofstede (1978) e demonstraram que a cultura tem um profundo 

impacto no consumo de seguro de vida. Apenas para citar, as dimensões culturais 

são: individualismo e coletivismo, distância do poder, resistência à incerteza e 

diferenças emocionais entre os gêneros masculino e feminino (CHUI; KWOK, 2008). 

Park e Lemaire (2011), após extensa revisão da literatura, estenderam o trabalho 

de Chui e Kwok (2008) ao analisarem a quinta dimensão cultural de Hofstede (1978) 

e McCrae (2004): Longo Prazo. Concluíram que a cultura de orientação para o longo 

prazo é essencial no crescimento da demanda por apólices de vida. Acrescentaram 

a variável que classifica os países com base na adesão aos princípios 

confucionistas, como perseverança e economia, na persistência com resultados 

lentos, respeito aos valores familiares e honra dos pais e antepassados. O estudo 



31 
 

 

abrangeu 27 países ao longo de um período de nove anos. Concluíram que a 

orientação para o longo prazo tem uma forte influência positiva na demanda do 

seguro de vida. Estimam que o consumo de seguro de vida deverá aumentar 

rapidamente na Ásia, à medida que o PIB per capita aumenta (PARK; LEMAIRE, 

2011). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), em 

momento de recuperação econômica, apresentando modesto crescimento do PIB e 

com a intenção do governo brasileiro de reformar e mudar a Previdência Social, 

assuntos como a previdência privada e seguro de vida estão em pauta no país.  

 

 

2.4.2 Influências da cultura e estrutura familiar 

2.4.2.1 Sentido de legado 

A demanda por seguro de vida está positivamente correlacionada com 

pessoas que têm motivos para querer deixar o produto como legado, seja por serem 

casadas e quererem amparar o cônjuge, seja por terem filhos, seja por outros 

fatores subjetivos de cada um. O ciclo de vida do produto e a escolha atual das 

coberturas reforçam evidências que apoiam o fato de que, se o comprador entende 

que há motivos para ele deixar um legado, ele está mais propenso a comprar um 

seguro de vida (INKMANN; MICHAELIDES, 2012).  

No entanto, é fundamental analisar o conjunto de elementos que caracteriza o 

comprador do seguro de vida e como este mundo é vasto e peculiar. É preciso olhar 

com atenção mais do que características sociodemográficas, como gênero, renda ou 

idade, mas sim o contexto particular, familiar e cultural de cada um (GALIZA, 2014).  

2.4.2.2 Presença de crianças no círculo familiar 

 Pessoas que têm filhos menores de 15 anos seriam mais propensas a 

adquirir uma apólice de vida (LUCIANO; OUTREVILLE; ROSSI, 2015).  

Contudo, não é um fator que isolado determina a contratação. Apenas a 

presença de uma criança no lar não se apresenta como fator determinante para se 
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adquirir este serviço. Pesquisas anteriores sugerem que a escolha de possuir o 

seguro de vida ou o valor comprado deste seguro não necessariamente está 

consistentemente relacionada à presença de crianças na família. Embora essas 

descobertas sejam baseadas em uma estrutura estática, foi pesquisada a demanda 

por seguro de vida em um quadro de mudanças no ciclo de vida do grupo familiar.  

Os resultados indicam uma relação estatística significativa quando ocorre 

alteração na vida do consumidor, como a relação entre a nova 

paternidade/maternidade e a demanda por seguros de vida. Um novo rebento tem 

grande influência positiva nesta decisão de compra. Isso significa que os pais estão 

mais sensíveis a adquirir o seguro nos momentos próximos ao nascimento da 

criança, mais do que em qualquer outro momento da vida parental (LIEBENBERG; 

CARSON; DUMM, 2012).  

Dessa forma, a aquisição de um seguro de vida é uma maneira de expressar 

uma preocupação para com os filhos, afinal, geralmente, são estes os maiores 

beneficiários para o recebimento de indenização em caso de falecimento do 

segurado. E quanto maior a quantidade de filhos, maior a chance de se adquirir esta 

modalidade de seguro (NEPOMUCENO, 2008), embora, como visto anteriormente, o 

fato do indivíduo ter filho (s) deve fazer parte de um conjunto para que o potencial de 

compra seja analisado.  

Em suma − e de maneira genérica −, na tomada de decisão quanto a compra 

do seguro de vida, influências positivas incluem ter filhos (LEWIS, 1989; SCHOLZ; 

SESHADRI, 2007), ter uma esposa (LEWIS, 1989; LOVE, 2010), deixar um legado 

(BERNHEIM, 1991), fatores institucionais (BECK; WEBB, 2003; CAWLEY; 

PHILIPSON, 1999; OUTREVILLE, 1996), crenças individuais sobre o futuro 

(GOLLIER, 2005), nível de educação (BECK; WEBB, 2003; TRUETT; TRUETT, 

1990) e aversão a risco, como no caso de alguém que já viveu ou vive uma situação 

de morte ou doença prematura em família. A influência da estrutura familiar mostrou 

resultados diferentes, dependendo do tamanho da família ou da relação de 

dependência entre os membros (CUBEDDU; RÍOS-RULL, 2005).  

2.4.2.3 Perfil educacional, financeiro e profissional 
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Segundo conceituação da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), a alfabetização e a educação financeira têm estreita relação 

entre si. São processos pelos quais os indivíduos, estejam eles no papel de 

consumidores ou investidores, melhoram seu entendimento sobre os conceitos e 

produtos financeiros. Por meio da informação e instrução, desenvolvem habilidades 

e adquirem confiança na avaliação de riscos e oportunidades, efetuando melhores 

escolhas nos referidos produtos. Esses indivíduos aprendem onde buscar auxílio e 

suporte, além de outras medidas eficazes para melhorar a sua proteção e bem-estar 

financeiro (OECD, 2011). 

Segundo a OECD (2013), a alfabetização financeira é composta por variáveis 

que vão além do mero conhecimento financeiro, pois envolvem ainda a atitude e o 

comportamento financeiro.  

Os estudos encontrados sobre educação financeira enfatizam, principalmente, 

a correlação entre as variáveis no nível educacional e na renda. Quanto maior a 

renda, usualmente mais anos de vida do indivíduo dedicados à educação. 

Evidenciam, ainda, a importância do conhecimento financeiro sobre as decisões 

econômicas e financeiras tomadas ao longo da vida dos indivíduos (COSTA; 

MIRANDA, 2013; SILVA et al., 2017). 

Educação financeira e planejamento para a aposentadoria estão 

relacionados; logo, o hábito de gerar poupança dos indivíduos estaria intimamente 

ligado a uma maior educação financeira. Costa e Miranda (2013) concluíram que 

existe influência significativa da educação financeira sobre o percentual de 

poupança individual (LUSARDI; MITCHELL, 2007).  

Há forte correlação entre educação financeira, poupança individual, 

planejamento das finanças pessoais e seguro de vida. Resultados de pesquisa 

apontam que aumentar a renda líquida, melhorar a educação acadêmica ou ambos, 

embora quando elevados tornem o consumidor mais propício a adquirir uma apólice 

de seguro de vida, são menos efetivos para o aumento da intenção de compra do 

que promover a participação do indivíduo no mercado de investimentos. As pessoas 

que estão mais familiarizadas com investimentos financeiros, seja na forma de 

imóveis seja na forma de ações, estão mais dispostas a comprar um seguro de vida. 

Achados empíricos sugerem que as pessoas com alta literacia financeira têm maior 
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probabilidade de comprar seguros de vida e que as consultas com especialistas da 

área financeira estão positivamente associadas à compra do seguro de vida 

(LUCIANO; OUTREVILLE; ROSSI, 2015). 

Embora todo o conjunto de características dos indivíduos, como idade, sexo, 

estado civil, status de trabalho, anos de estudo e renda pessoal, seja também 

importante para a compreensão da demanda por seguros de vida, a alfabetização 

financeira é um determinante crucial para o referido segmento (LIN; HSIAO; YEH, 

2017). 

O status do mercado de trabalho também afeta significativamente a demanda 

de seguros. Aqueles que trabalham por conta própria em vez de serem empregados 

têm mais chances de serem segurados de vida (LUCIANO; OUTREVILLE; ROSSI, 

2015). A respeito de fatores negativos, mudanças de status financeiro que 

prejudiquem a renda familiar, como o desemprego, levam os indivíduos a abrir mão 

de sua apólice de vida (LIEBENBERG; CARSON; DUMM, 2012).  

Segundo pesquisa da Swisse Re (SWISS RE, 2013), a mudança de um 

emprego para outro novo, em outra organização, favorece a percepção de risco e a 

contratação de um seguro de vida como fator de proteção. 

Nesse sentido, haverá a oportunidade de avaliar se há de fato relação, nos 

depoimentos colhidos, entre educação financeira, poupança e contratação de 

seguros de vida.  

2.5 INFLUÊNCIAS DO PRODUTO SEGURO DE VIDA 

Em média, a marca, a cobertura de determinadas doenças consideradas 

críticas e o procedimento de subscrição (avaliação do risco e condições de saúde de 

cada um, dizendo se está apto ou não a adquirir determinado seguro de vida) 

tornam-se atributos de produto fundamentais na avaliação do comprador. Além 

disso, as preferências variam consideravelmente. Enquanto algumas pessoas estão 

preparadas para pagar prêmios mensais relativamente altos, uma grande fração não 

apresenta nenhuma vontade de pagar pelo seguro de vida, presumivelmente devido 

à ausência de necessidade de cobertura de risco de mortalidade. A otimização de 

produtos orientada ao desejo de cada um, ou seja, customizada, favorece o ganho 

de fatias de mercado, evita a pressão de preços, a competição e acessa um 
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potencial de lucro adicional. Finalmente, mostra que as seguradoras precisam de 

uma compreensão aprofundada das preferências para identificar o preço ótimo que 

maximizará seus ganhos (BRAUN; SCHMEISER; SCHREIBER, 2016). 



36 
 

 

CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DO SETOR SECURITÁRIO 

3.1 DEFINIÇÃO DE SEGURO DE VIDA 

O seguro de vida é uma garantia oferecida pelas empresas seguradoras ao 

seu contratante ‒ no caso, o segurado. Mediante um determinado valor mensal 

(chamado de prêmio), uma pessoa pode contratar uma indenização no caso de sua 

morte, a ser paga aos beneficiários escolhidos pelo segurado (MONGERAL AEGON, 

2016). 

Seguro de vida não é apenas o valor monetário recebido, é uma prestação de 

serviço pela corretora de seguros e pela seguradora ao seu cliente. Uma enorme 

gama de processos envolve contato dos colaboradores das organizações com o 

segurado ou com sua família para conhecer as suas necessidades antes da venda. 

Essa medida é importante para que haja apoio emocional e orientação detalhada 

dos processos a serem cumpridos até que a indenização seja entregue, no momento 

em que ocorre o falecimento, doença ou invalidez do segurado.  O corretor de 

seguros deve conhecer as condições dos seguros e passá-las ao consumidor, 

auxiliando-o a adquirir o produto mais adequado à sua necessidade e após realizada 

a compra, a compreender o serviço que adquiriu (REVISTA APÓLICE, 2017). 

O seguro de vida reúne diversas coberturas, que podem ser contratadas em 

conjunto ou separadamente, tais como: morte natural, morte acidental, invalidez 

permanente por acidente, invalidez funcional permanente por doença, doenças 

graves, diária por incapacidade temporária, despesas médicas, hospitalares e 

odontológicas, diária por internação hospitalar, entre outros (TUDO SOBRE 

SEGUROS, 2018). 

3.2 HISTÓRICO 

Os princípios da solidariedade (SANTOS, 2008) e do mutualismo (ALVIM, 

1999) impulsionaram o surgimento do seguro. Na Antiguidade, as pessoas 

ajudavam-se em fundos informais de assistência mútua registrados. Determinada 

população acumulava recursos para ajudar quem fosse afetado por um evento 

inesperado. Essas iniciativas ainda não podiam ser consideradas um produto de 

seguro. Para isso, foi necessário transferir o risco para outro grupo, formado por 

terceiros. Tal fato aconteceu somente na Idade Média (VIEIRA, 2012).  
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3.3 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DO SETOR 

Uma vez que a proposta deste estudo é compreender melhor as 

características do mercado de seguro de vida, entender o canal de distribuição do 

serviço é fundamental. 

Há três entidades básicas neste mercado: 

• SEGURADOR / SEGURADORA 

 

Empresa autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil e que, recebendo o 

prêmio (mensalidade a ser paga pelo segurado em troca de um contrato que lhe dê 

direito à indenização), assume os riscos descritos no contrato de seguro (BRASIL, 

2005). 

• SEGURADO 

 

Pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o seguro em 

seu benefício pessoal ou de terceiro ‒ Resoluções CNSP 184/08 (BRASIL, 2008). 

 

• CORRETOR(A) DE SEGUROS 

 

Toda comercialização de seguro de Vida deve ser intermediada por corretor 

de seguros. Não existe uma lei que diga isso, mas é uma prática de mercado, uma 

praxe. Em razão desse conjunto de normas que rege a atividade dos corretores de 

seguros, são eles, profissionais autônomos ou empresas constituídas, legalmente 

nomeados para intermediar, angariar e promover contratos de seguro admitidos pela 

legislação vigente, entre sociedades seguradoras e aqueles que venham a ser 

segurados (GALIZA; FARIA; PARENZI, 2009). 

Há corretores pessoas físicas e corretoras que são pessoas jurídicas. Pode-

se divisar esta última categoria em quatro subgrupos bem distintos:  

a) INDEPENDENTES: Empresas, sem ligação com qualquer tipo de grupo. 

Embora haja empresas grandes, a maior parte é de pequeno e médio portes. Ao 

todo, quase 90% das companhias têm o Capital Social menor que R$ 20 mil. 
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b) CATIVAS: A empresa pertence a um grupo industrial ou comercial de 

grande porte. Um dos exemplos é a RODOBENS SEGUROS, uma das maiores 

corretoras privadas do país, que faz parte das empresas do Grupo Rodobens, ou a 

CORRETORA DE SEGUROS RENAULT, ligada ao Grupo Renault.  

c) LIGADAS A BANCOS ou CONGLOMERADOS FINANCEIROS: Empresas 

com ligações estreitas com um grupo financeiro. Neste caso, pode-se classificar a 

BB CORRETORA (ligada ao Banco do Brasil) e a CITIBANK CORRETORA (ligada 

ao grupo Citibank), dentre várias outras.  

d) INTERNACIONAIS: corretoras instaladas no Brasil, ligadas a empresas 

internacionais de corretagem, como a AON, MARSH e WILLIS, entre as mais 

representativas (GALIZA; FARIA; PARENZI; 2009). 

 

3.4 CONTEXTO ATUAL DO SEGURO DE VIDA  

Mesmo em um cenário de recessão, o mercado segurador brasileiro cresceu, 

apresentando destaque, para os seguros voltados para a pessoa física sobre os 

seguros voltados para empresas, conforme demonstrado no Gráfico 2. 

Outro dado altamente relevante é que, conforme mostrou o Gráfico 1, na 

página 9 da presente dissertação, pela primeira vez na história, o segmento seguro 

de vida cresceu mais do que o seguro de automóvel em termos de receita, ou seja, 

prêmios (mensalidades) pagos pelos compradores. 
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Gráfico 2: Percentual de participação dos seguros individual e coletivos, dentro do 
segmento Seguro de Pessoas 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados da SUSEP, 2018 

Em contexto de crise política e financeira no Brasil, dados da SUSEP 

sugerem aumento da demanda pelo seguro de vida ao longo dos anos de 2015, 

2016 e 2017 no Brasil, conforme indicado no Quadro 1. Há destaque para o 

crescimento da demanda pela cobertura de Doenças Graves, no ramo de seguro de 

vida individual (SUSEP, 2018). 
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Ramo 2015 x 2017

Doenças Graves ou Doença Terminal 899,34%

Viagem 433,67%

Microsseguros de Pessoas 182,70%

Dotal Misto 164,92%

Prestamista (exceto Habit. E Rural) 130,78%

Funeral 68,34%

Vida 33,32%

Acidentes Pessoais 17,87%

Eventos Aleatórios 5,39%

Perda Certif. Habilit. de Vôo-PCHV 0,67%

Dotal Puro 0,00%

Desemprego/Perda de Renda -81,52%

Educacional -414,95%

TOTAL 53,40%

Prêmio Direto - Individual

∆%

 

Quadro 1: Crescimento em prêmio direto em seguro de vida individual (acumulado 3 anos - 
de 2015 a 2017) 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados SUSEP, 2018 

Para explicar o crescimento da procura pela cobertura de Doenças Graves, 

entende-se que o contexto no qual se insere a saúde no Brasil possa ser 

esclarecedor. Na ausência de esforços do governo para a identificação dos 

problemas e dos determinantes da conjuntura política e econômica nacional, a 

expressão "crise", foi estendida para o sistema de saúde público no Brasil, que, 

embora tenha apresentado avanços, segue sem atender, de forma plenamente 

satisfatória, às necessidades da população (BAHIA et al., 2016).  

O compromisso com a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) – 

sigla que representa o conjunto agências e agentes responsáveis por administrar a 

saúde pública brasileira, governamentais ou não ‒, frequentemente figurou como 

plataforma política dos diferentes governos desde sua criação. Apesar disso, muitos 

foram os desafios para a garantia de seu financiamento (VIEIRA; BENEVIDES, 

2016). 

Desde o início do ano 2000, as execuções orçamentárias anuais do governo 

federal foram sempre muito próximas ao mínimo constitucional. Tal prática manteve 

a participação do gasto federal em relação ao PIB em torno de 1,7% com a saúde, 

mas não houve avanços para além deste mínimo, mesmo nos períodos de maior 
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expansão econômica. Essa trajetória de baixa priorização da saúde nos orçamentos 

anuais e no processo de execução orçamentária terá piora com o Novo Regime 

Fiscal, instituído pela Emenda Constitucional nº 95 (EC 95), de 2016, que congela o 

gasto primário federal por 20 anos, com profundos impactos no financiamento da 

saúde (VIEIRA; BENEVIDES, 2016). 

Sob tais balizamentos, o Brasil tem elevada proporção de gasto privado em 

saúde (55% do total gasto no país, em 2014) (VIACAVA; BELLIDO, 2016), em 

especial pelas classes AB, sendo este o público do presente estudo. O principal 

gasto das famílias foi com serviços de saúde privados (incluindo planos de saúde). 

Esse gasto variou de 2,5% do PIB em 2010 (R$ 97,8 bilhões) a 3,4% do PIB em 

2015 (R$ 204,4 bilhões). Já o consumo de medicamentos representou cerca de 

1,5% do PIB no período, chegando a 92,5 bilhões em 2015 (IBGE, 2017).  

Junta-se a esse fato a elevação constante nos preços de planos de saúde 

privados. Nas regras brasileiras atuais, os preços variam de acordo com a faixa 

etária, tipos de cobertura, quantidade e qualidade da rede credenciada de médicos, 

hospitais e laboratórios, conforto de hotelaria, abrangência geográfica e porcentual 

ou valor de fator moderador (coparticipação ou franquia) (BAHIA; SCHEFFER, 

2010). Logo, entende-se que o atual contexto contribui para que uma cobertura que 

proteja e indenize o segurado de vida em caso de doenças consideradas graves, 

tais como câncer ou enfarto, tenha a sua procura elevada. 

Do ponto de vista macroeconômico, o seguro de vida no Brasil, em 2017, em 

termos de receita total obtida em prêmios pagos, correspondia a cerca de 2% do 

PIB, à frente da maioria dos países latino-americanos, como Colômbia (1,4%), 

México (1%) e Argentina (0,5%). Quando se analisam os números de países 

desenvolvidos, como Reino Unido (7,8%), França (6,2%) e EUA (4,6%), as 

oportunidades ficam mais evidentes, uma vez que é possível identificar o espaço 

para crescimento (SUSEP, 2017). A estabilidade econômica e inflacionária no Brasil, 

que vem se mantendo equilibrada desde 1994 (BORBA; TORRES, 2018), deixa para 

trás a memória inflacionária e permite o planejamento e a participação do serviço no 

PIB do país. 

A maior parte da venda de seguro de vida no Brasil ocorre por intermediação 

dos bancos, como pode ser visto na Tabela 1. Seguradoras ligadas a bancos ou as 
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próprias agências bancárias vendem 72% dos seguros de vida individuais (voltados 

para pessoas físicas diretamente) no Brasil.  

Tabela 1: Venda por intermédio de bancos 

 
RECEITA ARRECADADA EM BILHÕES 

DE R$ 

 

PRODUTO VENDAS 
LIGADAS A 
BANCOS 

VENDA TOTAL 
DO BRASIL 

% DOS BANCOS 

VIDA TOTAL 

(INDIVIDUAL + 

COLETIVO) 

19,5 29,2 67% 

VIDA 

INDIVIDUAL 

4,2 5,8 72% 

Fonte: GALIZA (2014) 

Os funcionários bancários são incentivados a oferecer para seus clientes, 

junto com empréstimos e financiamentos, produtos de seguradoras vinculadas ao 

banco, assim como o seguro de vida, em uma técnica chamada de “venda cruzada” 

ou cross selling (CAIADO; CAIADO, 2018).  
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CAPÍTULO 4 - MÉTODO 

4.1 FILIAÇÃO PARADIGMÁTICA E ABORDAGEM DA PESQUISA 

O estudo está alinhado ao paradigma interpretativista e utiliza a abordagem 

qualitativa por esta fornecer os recursos adequados ao objetivo deste estudo. O 

paradigma interpretativista busca compreender o mundo como ele é e entender os 

fenômenos sociais por meio das experiências subjetivas dos indivíduos e na 

interação entre eles (BURRELL; MORGAN, 1994).  

Como o tema seguro de vida no Brasil é escasso em informações, a pergunta 

de pesquisa fica impossibilitada de ser respondida apenas com a revisão 

bibliográfica (CRESWELL, 2010), sendo necessário estudar o fenômeno com um 

trabalho de campo, em seu cenário natural, tentando interpretá-lo segundo os 

significados que seus participantes a eles atribuem (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

Esta pesquisa será descritiva, pois tem como proposta expor as 

características do consumidor, entendendo seu processo decisório de compra de 

seguro de vida. É exploratória também porque desenvolverá e esclarecerá 

conceitos, ideias e comportamentos, visando construir hipóteses pesquisáveis para 

estudos futuros (GIL, 2010). 

4.2 DESENHO DE PESQUISA 

4.2.1 Seleção de sujeitos 

Os sujeitos selecionados para a pesquisa são compradores e não 

compradores de seguro de vida. Foram definidos como sujeitos do estudo 10 adultos 

de 25 a 50 anos, com ensino superior, de ambos os sexos, moradores da Zona Sul 

do município do Rio de Janeiro, dos bairros de Copacabana, Laranjeiras, Humaitá e 

Botafogo. Moradores de comunidades presentes nas áreas não foram entrevistados. 

Bairros conhecidos como mais abastados, tais como Leblon, Gávea e Ipanema 

também não estão contemplados. Essa delimitação implicará o levantamento do 

comportamento de uma fatia correspondente à classe média da população da 

referida cidade. Os sujeitos foram selecionados pelo critério de acessibilidade, pois 

foram escolhidos pela pesquisadora aqueles a que ela teve acesso, atendendo aos 

requisitos definidos na pesquisa.  
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4.2.2 Levantamento de evidências 

No estudo do comportamento do consumidor, é importante investigar práticas 

dos consumidores ao longo de todo o processo de consumo. Nesta dissertação, o 

estudo refere-se apenas ao ato da compra e à interação entre o consumidor e o 

seguro de vida, antes e depois de sua aquisição (CASOTTI; SUAREZ, 2016). 

O principal método de coleta de dados foi a entrevista em profundidade. 

Segundo MCCracken (1988), não há ferramenta mais reveladora que a entrevista 

em profundidade quando se tem objetivos exploratórios e descritivos, porque ela nos 

leva a conhecer e experimentar o mundo do entrevistado pelo seu ponto de vista. 

Para o autor, sem esse entendimento qualitativo, fica-se preso apenas ao que os 

números dos métodos quantitativos mostram. 

Para guiar as entrevistas, foi elaborado um roteiro semiestruturado de 

perguntas, bem como conduzidas observações do estilo de vida e de outras 

evidências dos entrevistados. 

As entrevistas foram conduzidas em local definido pelo entrevistado, com a 

condição de ser silencioso e privativo, para que não houvesse interferência externa.  

Foram selecionadas pessoas que estivessem articuladas com o objetivo da 

pesquisadora; no caso, que tivessem comprado seguro de vida e outras que 

declarassem não possuir o seguro de vida, embora atendessem aos outros critérios 

da seleção de sujeitos, como faixa etária, nível de escolaridade e bairro de moradia. 

Para o planejamento da pesquisa de campo, inicialmente foi feito contato 

telefônico com clientes da corretora de seguros na qual a pesquisadora trabalha. O 

primeiro entrevistado indicou outra pessoa do mesmo perfil, sendo que alguns 

indicados possuíam seguro de vida e outros não. Esta técnica de indicação é 

chamada de “bola de neve”. Foi realizado pré-teste com um colega de trabalho da 

pesquisadora para validar o roteiro. Desse modo, algumas pequenas alterações 

foram realizadas no roteiro inicial das entrevistas. As entrevistas foram realizadas 

em diferentes locais, escolhidos de acordo com a preferência do entrevistado, mas 

de modo que pudesse garantir conforto e condições para sua realização. As 

entrevistas ocorreram na corretora em que a pesquisadora trabalha ou na residência 

dos entrevistados. 
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A presente pesquisa também utilizou o levantamento bibliográfico, que 

consiste na técnica de levantamento de informações e/ou de dados a partir de 

referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses para explicar 

um problema (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007).  

Completando a triangulação na obtenção de evidências primárias, o presente 

estudo analisou evidências de mercado, textos documentais de seguradoras e 

órgãos setoriais e textos culturais. A triangulação de métodos permite aumentar a 

qualidade da pesquisa, aprofundando-a (FLICK, 2009). 

4.2.3 Método de análise 

A análise dos dados será feita utilizando-se a análise de conteúdo, que é um 

método de interpretação subjetiva por meio de um processo de classificação 

sistemática que se utiliza de códigos e identificação de temas e padrões (HSIEH; 

SHANNON, 2005). São esforços de tomada de sentido que levam à leitura do 

material qualitativo com vistas a identificar consistências. A maioria dos autores 

refere-se a este tipo de análise como sendo uma técnica de pesquisa que trabalha 

com a palavra, permitindo, de forma objetiva, produzir inferências do conteúdo da 

comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social. Neste, o texto é um 

canal para expressar o sujeito e o mensageiro. Nele, o pesquisador categoriza as 

frases que se repetem, detectando e identificando significados e padrões (PATTON, 

2002).  

4.2.4 Características do método 

A escolha pelo desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa apresenta em 

seu cerne a característica de não buscar que os dados colhidos sejam generalizados 

do ponto de vista de sua distribuição populacional. Portanto, o presente trabalho não 

procura em seus entrevistados uma representação do padrão nacional de 

comprador de seguros de vida. Irá buscar, sim, um entendimento profundo de como 

e por que os entrevistados adquirem o seguro de vida. 
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3.2.5 Limitações da pesquisa 

Além disto, a abordagem qualitativa exige esforço árduo e é sujeita a 

interpretações subjetivas. A imparcialidade deve estar presente nas informações 

coletadas em campo. Como a investigadora está bastante envolvida no contato com 

os participantes pesquisados, a pesquisa demanda uma série de questões éticas e 

pessoais. Para Creswell (2010), é necessário que os pesquisadores exponham 

todos os seus vieses. Sendo assim, a autora desta dissertação ressalta que trabalha 

em uma corretora de seguros há quatro anos, no setor de Vida e Previdência. 

Embora os esforços para novas descobertas sejam notórios, há o risco de 

interpretações enviesadas. 

Outra limitação é o recorte de pesquisa, tendo como objetivo estudar fatores 

socioculturais e não buscando se aprofundar nas características demográficas. 

Tendo em vista esse fato, buscou-se entender as características comportamentais 

que compõem o mosaico de compradores e não compradores de seguro de vida, 

misturando de forma intencional diversos gêneros, idades e estados civis. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

O presente estudo, ao analisar as declarações dos entrevistados, buscou 

compreender a importância do contexto cultural dos consumidores, observando 

valores, hábitos e atitudes (ARNOULD; THOMPSON, 2007).  

A compreensão de como os consumidores se comportam na escolha dos 

bens e serviços adquiridos só é possível se for entendida a ligação deles com as 

suas respectivas posses (físicas e simbólicas). As posses são instrumentos 

utilizados pelos consumidores para expressar, desenvolver e mediar suas 

identidades. Os serviços escolhidos desempenham um papel fundamental na 

criação do sentido de “eu” do indivíduo, sendo uma extensão dele (BELK, 1988). 

5.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS  

Com o objetivo de preservar o sigilo da identidade dos entrevistados, foi 

adotado o modelo de identificação por números. No Quadro 2, pode-se verificar, de 

forma resumida, o perfil de cada um dos 10 entrevistados da pesquisa. Buscaram-se 

entrevistados com e sem seguro, para entender motivadores e barreiras para a 

contratação. 

IDENTIFICAÇÃO GÊNERO IDADE ESTADO CIVIL TEM FILHOS? PROFISSÃO
BAIRRO DE 

MORADIA

ENTREVISTADO 1 - COM SEGURO MASCULINO 50 CASADO SIM engenheiro Humaitá

ENTREVISTADO 2 - COM SEGURO MASCULINO 41 CASADO SIM fotógrafo/marketólogo/ator Botafogo

ENTREVISTADO 3 - COM SEGURO FEMININO 68 SEPARADA SIM advogada Copacabana

ENTREVISTADO 4 - COM SEGURO FEMININO 36 CASADA SIM empresária Laranjeiras

ENTREVISTADO 5 - COM SEGURO FEMININO 48 CASADA SIM advogada/contadora/economista Botafogo

ENTREVISTADO 1 - SEM SEGURO FEMININO 30 CASADA NÃO administradora e profissional de RH Botafogo

ENTREVISTADO 2 - SEM SEGURO FEMININO 28 CASADA ENTEADA profissional de RH Copacabana

ENTREVISTADO 3 - SEM SEGURO MASCULINO 40 CASADO SIM administrador Laranjeiras

ENTREVISTADO 4 - SEM SEGURO FEMININO 27 SOLTEIRA SIM advogada (trabalha como recepcionista) Copacabana

ENTREVISTADO 5 - SEM SEGURO MASCULINO 50 SEPARADO SIM advogado Laranjeiras  

Quadro 2: Perfil dos entrevistados: se tem seguro de vida, identificação, gênero, idade, 
estado civil, se tem filhos, profissão e bairro de residência 

Fonte: Elaboração própria 

5.2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA, ESCOLARIDADE E STATUS NO MERCADO DE 
TRABALHO 

Estudos sobre comportamento financeiro vêm, nos últimos anos, crescendo 

(HILGERT; HOGARTH; BEVERLY; 2003; PERRY; MORRIS, 2005; XIAO; WU, 

2006).  O comportamento da gestão financeira pessoal pode ser definido como 

qualquer comportamento humano que é relevante para gerenciamento de dinheiro 

(XIAO, 2008). 
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A educação financeira e planejamento para a aposentadoria são termos 

intimamente relacionados; logo, o hábito de poupar dos indivíduos estaria 

estreitamente vinculado a uma maior educação financeira (LUSARDI; MITCHELL, 

2007).  

Dentro da premissa de que quanto maior a escolaridade, maior a chance de 

aderir à poupança (BERNHEIM; GARRET, 2003), todos os entrevistados 

selecionados possuem nível superior. 

Tendo em vista essas afirmações, o presente estudo buscou entender a 

relação entre a organização que o entrevistado exerce sobre suas próprias finanças 

pessoais, o hábito de poupar e o fato de adquirir ou não uma apólice de seguro de 

vida. 

 

5.2.1 Administração das despesas de curto prazo 

De acordo com o relato dos entrevistados, percebe-se que buscam controlar 

os gastos no dia a dia, por meio de planilhas e aplicativos que auxiliam na 

administração de entrada e saída de despesas. Mas isso não significa que consigam 

ter um controle total de suas finanças. 

 

5.2.1.1 Relatos do grupo com seguro de vida 

 

 Seguem relatos do grupo de entrevistados que possuem seguro de vida, a 

respeito da administração de suas finanças pessoais: 

...eu tenho é mensalmente uma lista com todas as minhas despesas 
fixas, que eu relaciono e vou controlando, quitando e controlando... 
especialmente mais do que para o controle de valores, para o 
controle de datas de pagamento e se efetivamente recebi todas as 
despesas que tenho que pagar. Tenho o hábito de tirar meu extrato 
bancário todo dia, (...) hábito que eu ainda não tenho é controlar o 
meu gasto de maneira que fique cem por cento dentro do meu 
orçamento. De vez em quando eu ainda extrapolo... (Entrevistado 1, 
com seguro) 

 

Não faço absolutamente nada para planejar as finanças. Não tenho 
organização financeira porque não tem como ter mesmo. Então, às 
vezes eu separo o dinheiro, mas acaba que no meio do caminho ele 
é pego e gasto com outra coisa às vezes, então não tem como ter, 
infelizmente. (Entrevistado 2, com seguro) 
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Planejamento financeiro é justamente para as pessoas poderem ter 
suas contas em dia, né? Não ficarem devendo... mas eu não tenho, 
infelizmente, esse hábito de fazer planejamento financeiro. É muito 
útil... para quem o faz é muito útil. (Entrevistada 3, com seguro) 

 

Como relado, os Entrevistados 1, 2 e 3 possuem seguro, mas relatam grande 

dificuldade em planejar seus gastos do dia a dia. O Entrevistado 1 diz que seus 

gastos às vezes “extrapolam” o que ganha, sendo que os entrevistados 2 e 3 

chegam a afirmar que não têm planejamento nenhum.  

5.2.1.2 Relatos do grupo sem seguro de vida 

 

Seguem relatos do grupo de entrevistados que não possuem seguro de vida, 

a respeito da administração de suas finanças pessoais: 

 

Eu já tenho planejado o ano inteiro o que eu posso gastar... Óbvio 
que às vezes surgem coisas do tipo "ah, ficou doente"... Eu vou 
gastar além daquilo que eu planejei, mas por coisa fixa a gente já 
tem o do ano inteiro planejado. (Entrevistada 1, sem seguro) 

 

Eu faço o controle assim, bem básico... Em uma planilha 
do Excel coloco meu salário, debito cartão de crédito, todas as outras 
contas e é isso... às vezes dá certo, né... esse controle... às vezes, 
não. Falta. (Entrevistada 2, sem seguro) 

 

Hoje vai muito de acordo com a necessidade no momento. Hoje, 
como a minha esposa está impossibilitada de trabalhar, eu sou a 
única renda da casa. Então, não tem como fazer um planejamento 
mais aprofundado. Então, hoje, é mais para a necessidade do mês. 
(Entrevistado 3, sem seguro) 

 

Então, na verdade eu tenho um aplicativo. Aqueles aplicativos de 
controle... não funciona muito bem, assim... eu não consigo ainda me 
acostumar e me organizar muito bem... mas eu tento. Eu tento traçar 
no começo... no fim de cada mês o que eu tenho que pagar no 
próximo mês e o quanto eu quero guardar e deixar na poupança... e 
o que eu quero fazer... e quando eu vou gastando, eu vou colocando 
lá no aplicativo o que eu gastei, o que eu recebi, mas... nem sempre 
funciona. (Entrevistado 4, sem seguro) 

 

O meu planejamento é pagar minhas contas todo mês (risos)... 
conseguir pagar tudo. Não, na verdade, eu faço controle pelo extrato 
bancário. Eu vejo, eu pago as contas, vejo o saldo, procuro dividir 
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pelo tempo que resta até o próximo pagamento... e aí, com isso, eu 
vou conseguindo saldar minhas contas, né... Tenho alguns 
empréstimos a serem quitados também. (Entrevistado 5, sem 
seguro) 

 

A Entrevistada 1, sem seguro, mostrou-se altamente organizada, tendo um 

fluxo de caixa desenhado para as despesas não somente de seu mês, mas do ano 

inteiro. Os Entrevistados 2, 3, 4 e 5 deste mesmo grupo, embora relatem a tentativa 

de administrar gastos em Excel e aplicativo, demonstram dificuldade de 

planejamento, nem sempre quitando todas as despesas do mês. 

5.2.1.3 Conclusão da seção 

Seria esperado que o grupo de pessoas com seguro de vida tivesse em sua 

rotina maior controle de suas finanças, uma vez que, segundo a literatura, há forte 

correlação entre os comportamentos de organizar, planejar os gastos pessoais no 

dia a dia e se obter um seguro de vida (LUCIANO; OUTREVILLE; ROSSI, 2015). 

Contudo, não foi observada, nos relatos, uma relação entre a plena organização de 

despesas rotineiras e o fato de se ter seguro de vida.  

Um dos princípios de gestão financeira mais reconhecidos é o de poupar com 

constância uma parte de seus ganhos antes do pagamento das despesas (O'NEILL; 

XIAO, 2003), atitude que não é tão trivial e fácil como parece. Entrevistados dos 

grupos com e sem seguro declaram que não conseguem se organizar devido ao 

volume de gastos que possuem, tendo dificuldade em arcar com as despesas do dia 

a dia e mais ainda em planejar o ato de poupar. Podem apenas ter planejamento 

dentro do mês, a curtíssimo prazo. E mesmo assim ainda falha, nem sempre 

conseguindo honrar com todos os gastos mensais. No entanto, houve o relato da 

Entrevistada 1, não possuidora de seguro, mas com alto controle anual de suas 

despesas, reforçando que na pesquisa da presente dissertação não foi encontrado 

vínculo entre a organização financeira e o ato de se adquirir o seguro.  

Ainda que sem objetivos estatísticos, pela própria natureza qualitativa do 

estudo, é importante pontuar a surpresa com a ausência de afinidade entre a atitude 

de se ter seguro de vida e o planejamento dos gastos pessoais.  

5.2.2 Horizonte de tempo, imediatismo e literacia financeira 
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Em pesquisa do Instituto de Pesquisas Data Folha, realizada nos dias 26 e 

27/04/2017, com 2.781 entrevistados brasileiros, apenas 50% das pessoas com 

nível superior declararam que costumam poupar dinheiro. Entre aqueles que 

ganham de 5 a 10 salários mínimos mensais, 57% têm esse hábito e 51% entre os 

que ganham mais de 10 salários mínimos mensais (DATA FOLHA, 2017). 

Em outra pesquisa, realizada pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER1), 

foi feito um comparativo do índice de imediatismo do brasileiro (chamado pela 

referida pesquisa de beta) em relação a outros países. Este estudo mede o peso 

dado ao presente. Na pesquisa realizada, os entrevistados realizam escolhas 

intertemporais. Quanto maior a escolha pelo benefício de curto prazo em detrimento 

de um benefício maior a longo prazo, maior o imediatismo ou menor índice beta do 

imediatismo (INSPER, 2017). Conforme mostra o Gráfico 4, pode-se observar que 

mesmo em relação aos países latino-americanos, o Brasil se destaca pelo 

pensamento imediatista. 

                                                           
1 O INSPER é uma instituição sem fins lucrativos de ensino superior e pesquisa, que atua 

nas áreas de Administração, Economia, Direito e Engenharia. A referida pesquisa foi 

realizada em 2017 com aproximadamente 5.000 entrevistados no Brasil. 
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Gráfico 4: Beta do imediatismo do consumidor brasileiro 

Fonte: INSPER, 2017 

No presente estudo, seguindo a tendência cultural de curto prazo, alguns 

entrevistados demonstraram comportamentos que satisfazem seus desejos de 

imediato e acabam por sacrificar recompensas de longo prazo (GIANNETTI, 2012). 

5.2.2.1 Relatos dos entrevistados com seguro de vida 

Determinados entrevistados demonstram dificuldade para ter a visão de um 

horizonte de tempo financeiro futuro que compense a restrição no momento 

presente (LARAN, 2010). Destaca-se o fato de terem seguro de vida, apesar do 
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comportamento voltado ao lazer e da dificuldade de maior perspectiva de longo 

prazo na gestão de suas finanças: 

Entre o meu orçamento, entre o prazer e a angústia de uma dívida 
controlada, uma dívida passível de ser administrada e um lazer que 
vai me fazer bem à saúde, ao espírito e à mente, eu às vezes opto 
por esse lazer e saio do orçamento planejado. (Entrevistado 1, com 
seguro) 
 
... não sei se é um defeito, mas eu compro tudo no cartão de crédito, 
não gosto de comprar nada à vista e não deixo de fazer nada por 
causa de dinheiro. Por exemplo, não deixo de viajar, não deixo de ir 
em restaurante bom, não deixo de comprar uma roupa porque eu 
não tenho dinheiro... ao contrário, eu compro, claro que dentro das 
minhas possibilidades, mas eu não deixo de viver o momento por 
causa do dinheiro, entende? Tipo... "ah, não vou deixar de viajar 
porque eu não tenho dinheiro para poder viajar para fora"... não, eu 
viajo e me endivido e pago... é assim que eu faço, não deixo de viver 
o agora não... (Entrevistado 2, com seguro). 
 
Não, infelizmente não tenho poupança... não consigo colocar em 
prática, não tenho (planejamento pessoal e financeiro). Minha meta é 
poder pagar as dívidas que tenho com o banco. (se vou viajar) Vou 
pagando à prestação a viagem. E já até fiz empréstimos para poder 
viajar... não sou regrada. (Entrevistada 3, com seguro) 
 
Olha, como todo brasileiro, não tenho muito esse hábito de poupar 
dinheiro não, tá? (...) eu procuro é sempre deixar uma reserva de 
bônus que eu recebo (da empresa em que trabalho) do final do ano 
para algum projeto específico meu, como por exemplo, a troca do 
meu carro... ou eu quero... agora, eu quero trocar a bancada da 
minha cozinha... (Entrevistado 5, com seguro) 

Já para outros entrevistados, o planejamento de longo prazo é natural. Não é 

só desenhado, como, de fato, cumprido em sua rotina, demonstrando saudável 

preocupação com o futuro. E esse entendimento de futuro não se refere somente a 

daqui a um ano, mas também a prazos mais dilatados, como sua aposentadoria. No 

relato abaixo, observa-se a passagem de tempo trazendo a noção da importância de 

ter fundos reservados para o entrevistado, que fez 50 anos no ano de 2018. 

Eu estou, estou em um processo de melhora, de tentar planejar, de 
tentar criar um fundo de reserva para que eu tenha um dinheiro para 
uma situação de emergência, coisas que nunca me preocupei... 
talvez pela idade, eu era mais jovem... mas hoje eu me preocupo 
com o futuro, quero organizar esse futuro, quero planejar esse futuro 
e planejar o futuro pra mim significa hoje ter dinheiro vivo. Nem 
patrimônio, nem outras coisas, eu quero dinheiro vivo. Me preocupo 
"à beça" em ter um seguro de saúde até morrer... (Entrevistado 1, 
com seguro) 
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As mudanças pelas quais o Brasil passou (e ainda passa) influenciaram 

sobremaneira o horizonte financeiro de sua população. Como analisou Leitão 

(2011), os brasileiros saíram da mais completa desordem nas contas públicas para a 

Lei de Responsabilidade Fiscal, em uma história inquieta e nervosa. Cada evento, 

cada crise, cada solução e plano desenhavam uma nova etapa da história de um 

país em busca da moeda estável.   

Toda essa mudança que levou o país do assombro da inflação à moeda 

estável faz o entrevistado crer que a relação do brasileiro com o dinheiro foi 

modificada: 

Os meus sobrinhos, com raras exceções, são mais econômicos que 
meus irmãos, eu acho que está melhorando. Talvez essa geração 
que já nasceu no plano Real, que já nasceu na estabilidade da 
moeda e que a poupança já é uma realidade positiva, eu sinto 
enquanto cidadão de cinquenta anos, que isso já faz mais efeito do 
que a gente que nasceu e conviveu na hiperinflação, na alta inflação, 
em que o dinheiro de hoje, amanhã não valia nada... Eu em casa, 
com meus sobrinhos que são muitos e no convívio com os jovens 
que frequentam a minha casa, eu realmente percebo uma coisa mais 
"cada um paga a sua", divide literalmente o que cada um consumiu, 
não tem exagero nem desperdício. (Entrevistado 1, com seguro) 

O Entrevistado 1 justifica a sua deficiência em planejamento financeiro por 

conta do contexto econômico vivido anteriormente e acredita que as novas gerações 

são mais disciplinadas graças ao cenário de estabilidade no qual nasceram.  

Além das mudanças que ocorreram no passado, como a economia acontece 

de maneira dinâmica, há a perspectiva da reforma da previdência social brasileira. 

Ela prevê mudanças nas regras que podem diminuir os direitos do trabalhador 

brasileiro no momento de sua aposentadoria (VILLAS BÔAS, 2018). Todo esse 

cenário de instabilidade impacta no comportamental apresentado, o que gera 

insegurança, bem como faz com que se pense e planeje o amanhã de maneira mais 

criteriosa: 

A reforma da previdência está aí, que também assusta... porque 
hoje, quando um casal tem alguém aposentado e o outro morre, o 
marido ou cônjuge recebe pensão. A proposta da previdência diz que 
não vai haver mais isto; então, de repente, se você tinha duas 
receitas, você vai passar a ter uma e vai ter que sobreviver com isso. 
Então tudo isso, não é nem que estimula, obriga a gente a planejar o 
futuro e planejar a velhice. (Entrevistado 1, com seguro) 



55 
 

 

O depoimento acima indica uma preocupação com o longo prazo, que vai 

além de apenas cinco anos adiante. Leva-se em conta um horizonte de tempo de 

15, 20 anos, pois contempla o desejo de se ter uma aposentadoria economicamente 

estável.  

A respeito de um planejamento mais detalhado e criterioso, há um grupo de 

entrevistados que possui projeções claras para a sua reserva financeira.  

Existe meta de reserva lá me casa... às vezes passa um mês que 
não coloca, mas aí às vezes chega no início do ano e a gente já fala 
"ah, vamos colocar, sei lá"... se a gente combina, eu dou cem reais e 
ele dá cem reais, então em cada ano ela (a nossa filha) teria dois mil 
e quatrocentos, exemplo. (...) Fora isso, eu tenho a minha poupança 
e ele (meu marido) tem a poupança dele... então o que sobrou do 
meu mês eu coloco na minha poupança e ele coloca na poupança 
dele. Tem várias finalidades essa poupança... A princípio, hoje em 
dia, a gente se planeja em ter um fôlego financeiro para dois anos... 
(Entrevistada 4, com seguro) 

Nota-se nos depoimentos acima que, nos relatos dos Entrevistados 1 e 4, 

ambos têm em comum o comportamento do planejamento financeiro de longo prazo. 

Percebe-se como fato curioso que esse comportamento convive em paralelo com a 

já citada cultura hedonista. 

Outro aspecto a ser analisado no que se refere a horizonte de tempo 

financeiro é a clara noção por parte do participante de que está realizando um 

sacrifício hoje em prol de uma recompensa maior a longo prazo (LARAN, 2010). 

Como pode se observar nos relatos a seguir: 

A gente, quando faz cinquenta anos, vai tentando ser uma pessoa 
planejada, o futuro já não está tão longe... tá perto... A gente tem que 
pensar na velhice e aí a angústia para se resguardar aumenta 
muito... Quero ter uma poupança grande para envelhecer com 
dignidade. Então, assim, para viagem eu procuro hoje quando vou 
viajar estar com o hotel e avião pagos, com dinheiro pra levar. (...) 
Não compro mais carro “super” carro, compro um carro mais na 
média... seja pela violência, seja também pela consciência de que 
precisamos desse planejamento financeiro. (Entrevistado 1, com 
seguro) 

 

A gente pensa em talvez mudar de cidade, em recomeçar, sair um 
pouco da cidade grande, voltar para Minas... e aí o nosso conforto é 
que a gente tem uma reserva para a gente viver bem dois anos, o 
que eu acho que é um tempo que a gente consegue se recolocar e 
pensar em outras fontes de receita. Eu e meu marido, a nossa meta 
de vida era todo ano fazer uma boa (...) viagem... Esse ano, 2018, a 
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gente não viajou justamente para a gente compor essa reserva para 
a gente ter um fôlego de dois anos pela frente. Então, esse ano a 
gente sacrificou a nossa estratégia de vida... (Entrevistada 4, com 
seguro) 
 
Hoje, por uma questão de conscientização, eu procuro ao menos tirar 
cinco por cento do meu rendimento e guardar... mas isso tem pouco 
tempo, foi uma questão muito de educação mesmo, entendeu? É 
muito difícil... Mas tenho procurado me educar, porque é importante 
ter reservas, mas o hábito eu não tinha, eu adquiri esse hábito deve 
ter uns três, quatro anos... (Entrevistada 5, com seguro) 

 

Nos relatos acima, referentes aos entrevistados do grupo com seguro de vida, 

percebe-se, de forma clara e verbalizada, que eles estão realizando controle e 

sacrifício no momento presente em proveito de uma maior recompensa futura 

(LARAN, 2010). Esta recompensa é a composição de reservas financeiras mediante 

a economia realizada. Não citam de forma específica o pagamento do seguro de 

vida como o objetivo final. Os relatos são referentes ao esforço de abrirem mão de 

carros e viagens em prol do ato de poupar.  

Alguns participantes falaram sobre a reserva financeira “forçada”, por meio de 

endividamento com parcelas, previdências privadas ou até mesmo o pagamento do 

prêmio mensal do próprio seguro de vida, conforme relatos a seguir:  

... essa poupança forçada, de no caso comprar um 
apartamento e ter esse financiamento, eu acho que é uma 
tranquilidade para o futuro, estar construindo um patrimônio. E no 
caso do seguro de vida também é realmente a tranquilidade de saber 
que, Deus me livre e guarde, se acontece alguma coisa comigo ou 
com o meu marido... "olha, se acontecer alguma coisa comigo o 
futuro educacional da minha filha está garantido". (Entrevistada 4, 
com seguro) 

 

A Entrevistada 4, poupa de forma espontânea, aplicando capital em fundos, 

além de ter a chamada economia forçada no financiamento de seu imóvel.  

Será analisada ainda a propensão de quem investe em imóveis e ações a ter 

seguro de vida. Os entrevistados foram questionados sobre seus hábitos de 

investimento, para que fosse possível investigar a sua relação com o ato de adquirir 

o seguro de vida. 

Tenho dinheiro em casa, tenho alguns dólares guardados também... 
tenho uma conta fora do país que quase não tem muito dinheiro, mas 
sempre tem um dinheirinho lá... mas sempre assim, não é conta com 
muito dinheiro não, é um dinheirinho...(...) Não tenho poupança 
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porque acho que não rende o suficiente. O que eu tenho é uma 
previdência que eu faço para o meu filho, que eu faço questão de ter 
desde quando ele nasceu, que eu faço para ele...tenho alguns 
terrenos... e é isso... (Entrevistado 2, com seguro) 

... eu falo poupança não no sentido só de poupança, mas a minha 
reserva, tá? Não é poupança no sentido da aplicação poupança, tá? 
Para ficar claro... investimos em outros fundos do banco... 
(Entrevistada 4, com seguro) 

 
 

O Entrevistado 2 citou terrenos e dólares como maneira de compor reserva. 

As Entrevistadas 3 citou ter imóvel próprio e previdências privadas e a Entrevistada 

4 investe em fundos bancários e está financiando um apartamento, demonstrando 

que o grupo de pessoas com seguro tem afinidade com outras fontes de 

investimento. 

5.2.2.2 Relatos dos entrevistados sem seguro de vida 

Alguns entrevistados desse grupo demonstram dificuldade em planejar seu 

futuro financeiro, tendo um horizonte de tempo limitado (LARAN, 2010). 

Não, ainda não (tenho projeção financeira para um mês ou um ano). 
(Entrevistada 2, sem seguro) 

Quando se tem alguma meta para a poupança, esta é de curto prazo e 

voltada para o lazer: 

“Na real” mesmo, a finalidade vai mudando. Eu não tenho essa 
poupança para um objetivo grande no momento. É mais para ter um 
dinheiro caso surja uma necessidade... e às vezes, assim... eu tenho 
coisas que eu quero, por exemplo, estou pagando... não estou 
pagando mais porque eu já paguei o que tinha para pagar, mas eu 
vou fazer a festa da minha filha de dois anos em janeiro... então eu 
comecei a juntar para comprar as coisas que eu tinha que comprar... 
pagar os serviços e o que eu tinha que pagar... (Entrevistada 4, sem 
seguro) 
 
A finalidade da poupança são eventuais problemas de saúde... em 
alguma parte, viagens... Nós estamos planejando um pouco mais 
para frente algumas coisas mais ousadas. Tipo uma viagem para a 
Europa. (Entrevistado 3, sem seguro) 

Então, quando se fala na presença de um horizonte de tempo maior, como o 

anual, há maior dificuldade de organização. Existe a intenção de se planejar, que 

nem sempre se transforma em ação e execução para alguns.  
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Não, agora não existe (planejamento financeiro). Vai ter que existir 
porque eu pretendo comprar meu apartamento e aí eu vou ter que 
fazer esse planejamento. Mas, por enquanto, não. (Entrevistado 5, 
sem seguro) 
 

A busca do prazer e excitação pela vida estão intimamente ligados à cultura e 

cotidiano do brasileiro. A cultura hedonista prega que se deve aproveitar a vida hoje 

e agora (GERVAZIO et al., 2016). De acordo com os entrevistados, esse traço 

cultural do Brasil que busca pelo prazer desfavorece a compra do seguro de vida, 

pois a mentalidade tem foco no presente, ignorando as consequências negativas 

que sua falta traria aos seus entes queridos. 

Na verdade, a gente não pensa muito na morte, eu acho... a gente 
não pensa na parte ruim da vida. E, é isso. Na verdade, eu não 
penso... (Entrevistada 2, sem seguro) 

Porque é cultura do brasileiro. O brasileiro não tem a cultura de 
deixar um capital para os seus entes queridos (...) acaba pensando 
que ele quer aproveitar enquanto estiver em vida... quando morrer 
você acha que acabou, morreu, acabou... e aí você acaba não 
pensando na morte e nos que você está deixando aqui, que são... 
esposa, seus filhos, no caso... (Entrevistado 3, sem seguro) 

 

A fala do entrevistado acima discorre sobre o pensamento ligado ao prazer no 

presente. Mesmo quando se interessam em realizar o seguro de vida, conforme 

relato a seguir, a mesma entrevistada que realiza uma poupança de forma 

disciplinada para custear a festa de aniversário da filha, que é algo ligado ao lazer, 

procrastina a decisão sobre o seguro de vida, priorizando o lado hedônico em 

detrimento do seguro, ligado à precaução e ao planejamento de longo prazo. Segue 

a resposta quando perguntada sobre o motivo pelo qual ainda não fez o seu seguro 

de vida: 

Esqueço. Vou adiando... Não é urgente. (Entrevistada 4, sem seguro) 

Têm-se ainda informações que parecem contraditórias, mas não 

necessariamente são. O Entrevistado 3, sem seguro, que disse não conseguir 

organizar seus gastos no dia a dia, relata que tem objetivos e horizonte de tempo 

para daqui a dois anos.  

O planejamento que eu faço é sempre para daqui a dois anos. Então 
eu faço uma planilha onde eu planejo como será meu futuro daqui a 
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dois anos... financeiro... pessoal... familiar... e aí entram vários 
fatores. Somos bem conscientes (minha esposa e eu)... A gente meio 
que se completa... Óbvio, ela tende a querer gastar um pouco mais... 
O pão-duro da história sou eu, de fato. Ou mais realista, digamos 
assim. Mas, num geral, somos bem conscientes do que podemos 
gastar (...) Eu poupo antes. Eu sou contra parcelar qualquer coisa... 
se puder eu pago grande parte à vista. (Entrevistado 3, sem seguro) 

O fato de ter dificuldade em administrar as finanças hoje não significa que o 

entrevistado não tenha planos futuros de progresso. Além do que, no trecho acima, 

demonstra que a família é austera e conscienciosa em relação a dinheiro, gastando 

de forma definida como “consciente” e poupando antes de comprar. 

A respeito de um planejamento mais detalhado e criterioso, há a Entrevistada 

1, que, além de poupar, ainda possui metas e objetivos bem desenhados para a sua 

reserva econômica.  

Faço controle anual, na verdade. Eu e meu esposo temos um FLC, 
né... fluxo de caixa... Que a gente... quando chega novembro, 
dezembro, a gente senta para fechar já o próximo ano. A gente 
trabalha já com um budget... A gente "Ah, eu tenho tanto para gasto 
pessoal o ano inteiro"... Óbvio que ao longo do mês coisas 
acontecem, contas também podem acontecer além do previsto, mas, 
geralmente na questão de finanças a gente é bem certinho. A gente 
trabalha com um sistema em casa que é "50, 20, 30". 50% da nossa 
remuneração, juntos, vai para as contas fixas do mês, 30% a gente 
aporta (em corretora de investimentos), e 20% para gastos pessoais. 
(Entrevistada 1, sem seguro) 
 

Neste grupo também houve um relato a respeito da reserva financeira 

“forçada”, por meio de endividamento com previdências privadas: 

E a gente (meu esposo e eu) hoje, participa de coisas que 
nos forçam a guardar... ele tem “trocentas” previdências que vai 
fazendo no banco, né... depois dá para resgatar, acho que é isso... 
Ele faz tudo quanto é previdência, por quê? Ele sabe que ali está 
guardando alguma coisa... (Entrevistada 2, sem seguro) 

Para a Entrevistada 2, na fala acima, o ato de poupar dinheiro de forma livre e 

espontânea não é realizado, tendo como reserva apenas as previdências privadas.  

Sobre os hábitos de investimento deste grupo de entrevistados, seguem 

relatos a seguir: 

30% (do salário) a gente aporta (em corretora de investimentos e 
ações), e 20% para gastos pessoais. (Entrevistada 1, sem seguro) 
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Prefiro (poupar antes)... pra tudo, na verdade... Para comprar as 
coisas também, eu prefiro ir juntando dinheiro, vou deixando lá na 
poupança... (Entrevistada 4, sem seguro) 
 

A Entrevistada 1, sem seguro, aplica em ações do mercado financeiro com a 

consultoria de uma corretora de investimentos e a Entrevista 4 na aplicação 

poupança. Ainda que tenham optado por não comprar o seguro de vida, as 

entrevistadas possuem a cultura do investimento em outros serviços monetários.  

 

5.2.2.3 Conclusão da seção 

Os depoimentos colhidos reforçam que a falta de paciência, imediatismo e a 

clara preferência cultural pelo presente, mesmo a um custo elevado no futuro, são 

características marcantes da vida brasileira.  O Brasil é uma sociedade em busca do 

prazer imediato, tendo um comportamento que busca pronta e rápida satisfação e 

desfavorece atitudes de longo prazo, como a poupança (GIANNETTI, 2012). Os 

entrevistados, independente do fato de possuírem ou não o seguro de vida, 

manifestam a importância que dão a viagens, festas, troca de carro e reformas em 

casa. Percebe-se a presença da visão de curto prazo e do hedonismo. Endividar-se 

para ter lazer não previsto não é tido como algo “fora das minhas possibilidades”. 

Quando se supõe que há capacidade de pagar a dívida, consideram que está dentro 

do “controle”. O crédito é visto como extensão de suas possibilidades financeiras e 

não como algo que pode ter extrapolado o orçamento mensal. 

Andando em paralelo (e não de forma antagônica), o hedonismo convive com 

o esforço e a tentativa de se planejarem economicamente, ainda que inseridos em 

um contexto cultural que desfavoreça esse comportamento. 

Para a Entrevistada 4, do grupo com seguro de vida, e para a Entrevistada 2, 

do grupo sem seguro de vida, o fato de adquirirem um financiamento de imóvel e 

previdências privadas, tendo a obrigação de pagar um valor fixo todo mês, ajuda a 

se disciplinarem no ato de poupar. 

Para concluir, percebem-se entrevistados com comportamentos financeiros 

completamente distintos do que seria previsto, pelo fato de possuírem ou não o 

seguro de vida. A literatura indicou que haveria relação entre ter seguro de vida e 

apresentar como comportamento alta organização das finanças pessoais, 
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investimentos em poupança, imóveis e ações (LUCIANO; OUTREVILLE; ROSSI, 

2015). Entretanto, a Entrevistada 1, que não possui seguro, é altamente organizada. 

Investe em ações e tem fluxo de caixa anual pronto o qual segue em sua rotina. Os 

Entrevistados 3 e 4, sem seguro, têm horizonte de tempo claro e o hábito de 

poupança, ainda que, no caso da Entrevistada 4, seja apenas mais voltada para 

pequenos contratempos financeiros e para o lazer, como a festa de aniversário de 

sua filha. Foi visto, ainda, que os Entrevistados 1 e 5, com seguro, estão iniciando o 

hábito de poupar somente agora, aos 50 e 48 anos, respectivamente.  

Curiosamente, a referida Entrevistada 5 possui formação em Contabilidade, 

Economia e Direito, tendo conhecimentos financeiros. Em contrapartida, o 

Entrevistado 2 e a Entrevistada 3, ambos com seguro de vida, têm grande 

dificuldade em poupar e organizar suas finanças diárias de curto prazo. Ambos 

mostram que se endividam no dia a dia e, muitas vezes, pelo prazer momentâneo de 

uma viagem. Tais fatos revelam que o fato de se ter seguro de vida não 

necessariamente está correlacionado com comportamentos conservadores e de alto 

planejamento financeiro, o que reforça o alerta de Galiza (2014) de que o seguro de 

vida é um serviço peculiar, que precisa ser estudado de forma minuciosa, tendo 

muito cuidado com a aparente generalização ao avaliar o comportamento de 

consumo. É necessário analisar o contexto de cada um de forma profunda (GALIZA, 

2014).  

. Considerando o aspecto financeiro, Silva (2008) constatou que o aumento 

do conhecimento financeiro provoca mudança no nível de atitude ao endividamento, 

diminuindo-o. Carvalho et al. (2015) identificaram que a educação financeira 

contribuiu para a redução da atitude hedonista, reduzindo a propensão ao 

endividamento dos entrevistados. No entanto, na presente pesquisa, o Entrevistado 

2, com seguro de vida, já trabalhou em banco, investe em imóveis e moeda 

estrangeira e relata fazer dívidas para pode viajar e frequentar bons restaurantes.  

Outra interessante observação são as diferentes formas de poupar, não 

necessariamente ligadas à aplicação bancária poupança. O Entrevistado 2, por 

exemplo, com seguro de vida, prefere comprar dólares e ter uma conta fora do país. 

A Entrevistada 4, com seguro, investe em fundos do banco e a Entrevistada 1, sem 

seguro, aplica em ações do mercado financeiro. 
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Mais uma vez, tanto indivíduos com seguro quanto aqueles que não o 

possuem, indicam determinado grau de sofisticação em sua educação financeira, 

permitindo-os diversificar onde alocam as suas reservas econômicas. 

 

 

5.2.3 Concorrência orçamentária 

Há outros serviços financeiros (também chamados no mercado de produto) 

que concorrem com o seguro de vida por um lugar no orçamento do comprador. São 

os chamados produtos substitutos. Eles não são exatamente iguais, mas similares à 

medida que atendem às mesmas necessidades dos clientes. Apesar de não 

competirem com o mesmo grau de intensidade de um produto que concorre 

diretamente, são capazes de diminuir a fatia de mercado de determinada categoria 

de produtos ou serviços (PORTER, 1980).  

No caso do seguro de vida, buscou-se analisar quais seriam os produtos 

substitutos que poderiam competir por espaço no bolso dos entrevistados. A 

pergunta realizada foi: se tivesse que escolher entre seguro de vida e poupança e se 

tivesse que escolher entre o seguro de vida e o imóvel como finalidade de 

investimento, qual escolheria? Quando perguntados sobre uma possível escolha 

entre o seguro de vida, poupança e imóveis, alguns entrevistados citaram 

também, nos depoimentos, de forma espontânea, a figura da previdência privada.  

5.2.3.1 Relatos dos entrevistados com seguro de vida 

O Entrevistado 1, tem uma noção bem clara da diferenciação entre um e 

outro: o seguro de vida oferece proteção aos beneficiários em caso de óbito do 

segurado titular e a previdência privada funciona como uma reserva para sua própria 

sobrevivência. Ele enxergou a previdência privada como substituta, porém optou 

pelo seguro de vida para se prevenir contra imprevistos, conforme explica: 

As poucas vezes que eu tive dúvida foi em relação ao seguro de vida 
e à previdência privada ou poupança. Porque são caminhos distintos; 
um é para a sobrevivência e o outro, para o risco da morte, da 
fatalidade... mas na teoria, esse dinheiro acumulado poderia ter, no 
final da história, o mesmo papel, caso eu sobrevivesse esse tempo 
inteiro. Mas o medo do risco, do inesperado, sempre superou e eu 
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sempre optei pelo seguro de vida. Porque é isso, se acontecesse 
alguma coisa no meio do caminho, no meio da estrada, eu poderia 
fazer o que eu queria, que era garantir para os meus filhos seu 
sustento. (Entrevistado 1, com seguro) 

Ele diferencia também a poupança, como um benefício para ele, não para a família, 

diferente do seguro de vida, que é voltado para os filhos. 

E quando eu penso em poupança, vem a minha estabilidade 
financeira. São duas coisas assim, diferentes... Para eu ficar estável, 
eu preciso ter uma poupança ou uma previdência, para a minha 
família ficar estável eu preciso ter um seguro de vida, pra deixar pra 
eles. (Entrevistado 1, com seguro) 

Para a Entrevistada 4, a previdência privada é um serviço substituto ao 

seguro de vida. Como o Entrevistado 1, ela também compreendeu, de forma clara, a 

diferença de objetivos entre eles e escolheu o seguro, por entender que o seguro de 

vida, em situação de seu falecimento repentino, é que indenizaria a sua beneficiária, 

no caso, sua filha.  

Inclusive uma dúvida que a gente tinha na época era se iríamos fazer 
seguro ou previdência privada. Porque poupança já faríamos mesmo. 
E aí a gente optou pelo seguro porque o medo que a gente tem era 
disso, era de faltar um ou outro... meu pai morreu muito cedo, com 
quarenta e três anos, o pai do meu marido morreu muito cedo, com 
quarenta e quatro anos, então a gente tinha um pouco de medo 
nesse sentido... de faltar alguém e aí na época a gente avaliou e 
decidiu que para o que a gente queria, para a falta de alguém, o 
seguro de vida seria mais indicado e aí a gente fechou o seguro. 
(Entrevistada 4, com seguro) 

 

Há ainda, para ela, a concorrência entre o seguro de vida e a poupança no 

sentido de aportar mais na poupança na hipótese de diminuir o valor de seu seguro 

de vida. Porém ela relata ter como formas de reservar capital o financiamento do seu 

imóvel, que chama de “poupança forçada”, os fundos de investimentos bancários e o 

seguro de vida para sua filha. 

No caso da poupança, dos fundos que eu invisto, eu saber que eu 
tenho uma reserva que se eu precisar no futuro... enquanto a gente 
(...) está em um momento trabalhando, tendo receita e construindo 
(...), mas essa reserva... essa poupança forçada de no caso comprar 
um apartamento e ter esse financiamento, eu acho que é uma 
tranquilidade para o futuro, estar construindo um patrimônio. E no 
caso do seguro de vida também é realmente a tranquilidade de saber 
que, Deus me livre e guarde, se acontece alguma coisa comigo ou 
com o meu marido (...) para ter a tranquilidade de saber "olha, se 
acontecer alguma coisa comigo o futuro educacional da minha filha 
está garantido".  Só que é uma coisa que eu vou rever porque a 
gente está pensando em voltar para Minas ano que vem e então, de 
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repente, esse dinheiro que a gente investe (no seguro de vida) e que 
não é resgatável, de repente a gente pode colocar em uma 
poupança... uma vez que a gente vai ficar menos tempo na estrada... 
eu penso em fazer algum outro modelo, eu penso em talvez diminuir 
o seguro... (Entrevistada 4, com seguro) 

 

Nos relatos abaixo, nota-se uma visão que distingue os objetivos do seguro 

de vida, da poupança, da previdência privada e do imóvel, não havendo a percepção 

de que são substitutos ao seguro de vida. A Entrevistada 5, enxerga o seguro de 

vida como um ato de amor aos beneficiários, mas não como um investimento, uma 

vez que, ao contrário dos demais serviços, não será utilizado por ela diretamente. 

Os demais entrevistados com seguro também têm a mesma opinião e não enxergam 

substituição entre as categorias. 

 

Não, nunca pensei nisso não, até porque são carteiras diferentes, 
né... Imóveis, poupança e previdência privada. Eu acho que você 
pode muito bem investir em outras coisas e manter isso aí (seguro de 
vida) junto. (...) até porque eu não considero isso (seguro de vida) 
investimento, porque não sou eu que vou usufruir, eu vou morrer (...) 
a previdência a gente até usufrui, agora, seguro de vida, para alguém 
usufruir eu tenho que morrer... então, para mim, não é investimento 
não. É só você ter consciência que você está deixando alguma coisa 
para melhorar a vida de alguém que você ama (...) e o imóvel você... 
além do que você mora, se você tiver condições de investir, é uma 
renda que você pode ter em um momento de aperto porque você 
pode alugar... aí sim é um investimento, é uma segurança... 
(Entrevistada 5, com seguro) 

 

Tenho imóvel próprio, previdência privada e seguro de vida. São 
objetivos totalmente diferentes. (Entrevistada 3, com seguro) 

 

Apareceram ainda diferentes formas de poupar. O Entrevistado 2 investe em 

terrenos (não em imóveis construídos) e em compra de dólar americano, moeda 

mais valorizada que o Real. Não investe na aplicação de poupança ou em fundos. 

(...) (no seguro de vida) o dinheiro do investimento é pouco... (...) eu 
não tenho casa própria, mas eu tenho terrenos... então eu tenho 
terreno onde eu moro, em Vargem Grande... não onde eu resido, 
mas eu tenho um terreno num condomínio que eu comprei, que eu 
consegui comprar ele à vista. É um investimento que eu fiz e nem 
pensando somente em mim e sim no meu filho (...) (como forma de 
poupar) se hoje em dia eu tenho dinheiro, eu compro dólar, para mim 
é o melhor investimento que tem... (Entrevistado 2, com seguro) 
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Então, no grupo de entrevistados com seguro de vida, o comportamento que 

mais apareceu foi o da diversificação de alocação do seu orçamento entre o seguro 

de vida, a poupança (no sentido do ato de poupar, independentemente da forma: 

aplicação, fundos de investimento ou aquisição da moeda estrangeira dólar), a 

previdência privada e o imóvel. 

5.2.3.2 Relato dos entrevistados sem seguro  

Quando realizada a mesma pergunta para o grupo de não segurados, de 

forma individual e separadamente, houve um padrão de comportamento diferente. 

Ao serem pedidos para escolher, realizam a opção de forma mais objetiva e 

desfavorável ao seguro de vida.  

Eu escolheria o imóvel por ser um ativo... é um passivo mas também 
é um ativo, né, para quem fica... enfim, vai fazer o que bem entender 
daquilo, vai estar ali. (...) A poupança (eu escolheria) é porque é uma 
coisa que eu poupo já há anos... acredito que se um dia, que Deus 
queira que não aconteça alguma coisa... também vai estar ali aquele 
dinheiro para quem ficar... meu pai, meu irmão... poder utilizar, não 
ficar desguarnecido... (Entrevistada 1, sem seguro) 

Ao ser questionada se no seguro de vida também não ofereceria um capital 

em espécie ao pai e ao irmão, assim como na poupança, ela atribui à falta de 

informação sobre o serviço o fato de não ter nem conhecimento para aventar o 

seguro de vida como uma escolha possível. O seguro de vida é algo tão 

desconhecido para a entrevistada que nem vem a sua mente como uma opção de 

compra para proteger as finanças de sua família. 

Também, mas... Eu nunca pensei nisso mesmo, na questão do 
seguro de vida. Não tenho muito conhecimento disso... (Entrevistada 
1, sem seguro) 

A Entrevistada 2, demonstra postura imediatista e o pensamento em si, no 

que poderá utilizar em vida, lembrando aqui que ela é casada, mas não possui 

dependentes e tem somente 28 anos de idade. 

Um imóvel, óbvio. Um imóvel, com certeza... É o que eu acabei de 
falar para você, a gente acaba pensando no hoje... a gente não 
pensa no amanhã, em depois que a gente morrer. E mesmo que seja 
um imóvel, quando eu morrer, ele ainda ficará aí também, entendeu? 
(E entre o seguro de vida e uma poupança) Uma poupança. Porque 

eu também penso usar em vida. (Entrevistada 2, sem seguro) 
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Os Entrevistados 3 e 4, ambos sem seguro, remetem suas ideias às da 

cultura brasileira de uso imediato, mas também a uma outra característica bem 

peculiar do país: o sonho da casa própria. A ideia de que o “teto” é o bem mais 

valioso a ser deixado para um herdeiro. O déficit habitacional brasileiro incentiva o 

desejo da casa própria, sendo esse um grande sonho de boa parte dos brasileiros 

(REYMÃO; OLIVEIRA, 2017). 

Entre o seguro de vida e o imóvel, o segundo. Voltando àquela 
cultura mais imediatista, o imóvel. Porque é aquela sensação de que 
você está tendo posse daquele bem naquele exato momento. Sim, 
porque o imóvel, na verdade, a gente tem uma sensação de que 
você está deixando alguma coisa também para o seu ente querido... 

no caso, um teto. (Entrevistado 3, sem seguro) 

 
Pensando na minha vida hoje... eu moro com os meus pais, né... 
então eu gostaria de morar sozinha, de ter essa oportunidade... E, 
atualmente, eu não tenho essa condição. Então eu tendo, eu 
preferiria. E... não sei... é uma coisa também que em uma situação... 
precisando... eu poderia vender, poderia alugar, poderia ser uma 
coisa que me gerasse alguma renda em uma situação que eu 
precisasse, ficasse desamparada em vida. (Entrevistada 4, sem 

seguro) 

Ao ser questionado sobre o que faria se tivesse que escolher entre o seguro 

de vida e a poupança, o Entrevistado 3 demonstra postura contraditória. Começa 

seu discurso escolhendo a poupança e rendendo-se à cultura imediatista, dizendo 

que ele mesmo pode aproveitá-la. Depois disso, no mesmo diálogo, conta que 

dividiria seu orçamento entre a poupança e o seguro de vida, em virtude de 

esclarecimentos que teve com seu corretor de seguros sobre a cobertura que 

protege contra doenças graves e reconhecendo assim a importância do serviço. 

Relembrando, essa cobertura indeniza o segurado principal em caso de diagnóstico 

de patologias como câncer e cardiopatia grave. 

Assim... São duas coisas (seguro de vida e poupança) que parecem 
ser iguais, mas são bem diferentes. Hoje, eu deixaria na poupança, 
tendo que escolher entre ela e o seguro de vida. Porque eu acabo 
podendo aproveitar o que eu estou poupando em vida, não só para a 
minha família, mas para o meu bem-estar mesmo. Sendo que hoje 
eu sei que o seguro de vida.... eu posso usufruir em vida porque eu 
tenho uma cobertura contra doenças graves... assim como o corretor 
me passou e que eu achei bem interessante... porque, na verdade, a 
gente nunca pensa no pior... e com essas explicações eu estou 
vendo que a coisa não é bem assim e o seguro de vida é muito mais 
importante, tanto quanto uma poupança ou um imóvel próprio. Hoje, 
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eu tentaria dividir essa parte entre a poupança e separaria uma parte 

para o seguro de vida. (Entrevistado 3, sem seguro) 

 

Já a Entrevistada 4 demonstra que o seguro de vida não concorre com a 

poupança em sua visão, ao menos não no sentido de excluí-lo. Pensa em dividir o 

orçamento entre ambos. 

Entre a poupança e o seguro de vida, talvez eu dividisse... Acredito 
que sim. (Entrevistada 4, sem seguro) 

O receio de não poder arcar com o seguro de vida ao longo do tempo, 

podendo haver cancelamento da apólice por falta de pagamento, também 

desfavorece a aquisição do serviço em uma possível decisão de compra. 

... o que na verdade me incomoda é o fato de você pagar um seguro 
durante muito tempo e, de repente, não poder mais pagar e tudo 
aquilo que você pagou não adiantar mais (...) então isso eu acho 
uma coisa muito ruim. Eu acho que é mais vantajoso você pegar 
esse dinheiro e colocar em uma poupança... (Entrevistada 5, sem 

seguro) 

 

 Para a Entrevistada 5, a poupança se configura como um produto substituto 

ao seguro de vida. 

 

5.2.3.3 Conclusão da seção 

 

Um dos mais importantes atributos de um serviço vem da maneira como os 

compradores o percebem em comparação com os concorrentes ou substitutos. É 

possível para as organizações diferenciarem seus produtos ou serviços ao 

desenvolverem uma imagem que os tornem distintos e especiais em relação aos 

demais, deixando-os mais atrativos aos clientes atuais e potenciais. Este tipo de 

diferenciação está muito relacionado com o conceito de sinalização de valor, o qual 

deve enfatizar a importância de se trabalhar a percepção dos clientes. Dessa forma, 

é possível esclarecer os detalhes quando os potenciais compradores não são 

capazes de discernir inteiramente as diferenças e as semelhanças entre serviços 

concorrentes e substitutos (PORTER, 1985). 

Nota-se, então, ao se analisar todos os relatos a respeito de produtos 

substitutos, que os entrevistados com seguro percebem, de maneira nítida, a 

diferenciação do seguro de vida. Enxergam que o seu maior benefício é o fato de 
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amparar financeiramente os beneficiários apontados na apólice em caso de morte 

repentina do segurado titular. Sabem que a poupança e a previdência privada 

exigem a sobrevivência deles, para que continuem realizando aportes e aumentando 

o montante acumulado de reserva. No caso do seguro de vida, a indenização é 

maior do que a capacidade de poupança. Ainda que o segurado tenha pagado 

apenas dois meses de prêmio mensal, o beneficiário receberá todo o valor 

segurado, maior do que o recolhido. E mesmo contando com fontes de reservas em 

diversos formatos ‒ tangíveis, como na forma de imóveis e terrenos, ou na forma de 

moeda estrangeira, fundos de investimentos, aplicação poupança e/ou previdência 

privada ‒, esse grupo de entrevistados opta por manter o seguro de vida como 

precaução e forma de proteger entes queridos, entendendo a importância de 

diversificar os serviços utilizados para acumulação de capital.  

É clara também a noção de que o seguro de vida protege os entes queridos, 

enquanto fundos de investimentos, aplicação de poupança, previdência privada e 

imóveis são para utilização do próprio e não necessariamente de beneficiários. 

Já entre o grupo de não segurados, não há uma valorização tão acentuada 

dos benefícios do seguro de vida, havendo a percepção de substituição e 

concorrência orçamentária entre ele, imóveis e poupança. Foi identificada, nesse 

grupo, a força da “cultura imediatista” (GIANNETTI, 2012), já citada no Capítulo 2 e 

na seção 5.2.2 deste Capítulo 5. Segundo essa perspectiva, em um possível cenário 

de escolha entre o seguro, os imóveis e a poupança, opta-se por alocar recursos 

nos imóveis e na poupança, pelo fato de que os próprios entrevistados possam 

usufruir em vida do imóvel e do valor poupado. No máximo, foi cogitada uma 

possível divisão, sendo uma parte do orçamento para a poupança e outra para o 

seguro de vida, nos depoimentos dos Entrevistados 3 e 4. 

 
 5.2.4 Influência da ocupação profissional 

Nesta seção, os depoimentos foram analisados para verificar se há influência 

da posição profissional ocupada pelo entrevistado na sua demanda por seguros, fato 

esse que tem relação com os relatos abaixo. 

5.2.4.1 Relatos dos entrevistados com seguro de vida 
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 Seguem depoimentos: 

...ainda mais em relação a quem tinha profissão como a nossa, de 
ator, que não tinha nada certo, nada garantido. E aí eu adquiri... 
(Entrevistado 2, com seguro) 

Mas no meu caso, no caso meu e do meu marido, como nós dois 
somos pessoas jurídicas, nós dois não somos funcionários públicos, 
então... a gente se preocupa com esse futuro sim. (Entrevistada 4, 
com seguro) 

 

5.2.4.2 Conclusão da seção 

 Não houve relatos no grupo de não segurados que relacionasse a profissão 

como uma barreira de compra ao seguro. 

Percebeu-se que aqueles que trabalham por conta própria em vez de serem 

funcionários em empresas públicas ou privadas têm maior propensão a comprar um 

seguro de vida (LUCIANO; OUTREVILLE; ROSSI, 2015). Sendo assim, entende-se 

que, quando o entrevistado percebe que a sua ocupação profissional é instável, ele 

se interessa em obter a garantia oferecida pelo seguro de vida, como uma maneira 

de proteger a si mesmo em caso de invalidez e aos seus beneficiários em caso de 

falecimento. No mais, não se percebeu nenhuma relação entre tipos de profissão e 

contratação de seguros.  

5.3 A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA 

O presente estudo buscou entender a influência da família nos hábitos 

financeiros e de compra de seguro de vida dos entrevistados. Primeiramente, 

aborda-se a chamada família de origem, a família de nascimento do indivíduo e na 

qual ele foi criado, podendo ser composta por pais, irmãos, avós e assim por diante, 

dependendo do modelo de cada um. Depois, discute-se a família composta por cada 

um, com filhos e cônjuge, também chamada família de procriação (PRADO, 2017). 

5.3.1 Relatos dos entrevistados com seguro de vida 

Observou-se que há pouca repetição do comportamento visto na família de 

origem por parte do entrevistado. O relato abaixo, do Entrevistado 1, mostra que 

houve alguns exemplos de irmãos mais velhos que eram organizados 

financeiramente.  
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Meus pais eram muito pobres. Mas depois de mais velhos, tenho 
exemplos dos meus irmãos. Eu tenho três irmãos que sempre foram 
muito planejados, poupança desde que eram jovens, desde o 
primeiro emprego. Previdência privada paga por eles desde o 
primeiro emprego. Já me salvaram muitas vezes, porque eles 
sempre têm. (Entrevistado 1, com seguro) 

No entanto, constatou-se que esse não foi o gatilho que o fez querer se 

estruturar melhor nesse quesito. Ele citou que foi a idade que o fez enxergar a 

importância de se ter fundos financeiros guardados, pois completou 50 anos e está 

mais preocupado em garantir uma terceira idade digna.  

Observou-se que os casais tomam juntos as decisões relativas às suas 

despesas domésticas. 

Bom, aqui em casa a gente tem o hábito de falar assim "não 
interessa de onde o dinheiro veio, o dinheiro é do casal"... a 
gente sempre teve esse hábito desde o início... Então, se a 
gente tem algum projeto, a gente faz junto, o orçamento 
doméstico é feito junto... (Entrevistada 5, com seguro) 

Tratando diretamente do assunto seguro de vida, também não foi percebida 

grande influência do comportamento da família de origem sobre os entrevistados. A 

fala abaixo é do entrevistado que comprou seu seguro de vida aos 15 anos. Ele nem 

sabe se os pais possuem o serviço. 

Eu fico preocupado... assim, minha mãe acho que também tem 
seguro de vida, não tenho certeza... meu pai que eu acho que 
não tem... eu fico só preocupado com eles também, né? 
Porque eles não têm reserva financeira... (Entrevistado 2, com 
seguro) 

5.3.2 Relatos dos entrevistados sem seguro de vida 

No grupo de respondentes sem seguro, a Entrevistada 2 admite que teve 

bons exemplos vindos das famílias de origem dela e do seu esposo; no entanto, ao 

contrário dos pais, ela e o esposo não têm por cultura poupar. 

Eu fui criada em uma família que tem esse hábito, mas eu não 
peguei esse hábito, eu não aprendi. O meu esposo também. A mãe 
dele tem o hábito de guardar (dinheiro) e ele não... (Entrevistada 2, 
sem seguro) 

Além da similaridade de ambos não guardarem reservas, há outro aspecto 

que mostra a influência da família atual sobre a família de origem. A mesma 
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entrevistada relata que solicita ao marido maior organização dos gastos rotineiros, 

em uma planilha, sendo atendida por ele.  

Na verdade, eu sou mais “pão dura” e ele é mais mão aberta... ele 
gasta muito mais do que eu. Eu sou mais controlada, ele não. Um 
exemplo, desde que a gente casou... quando a gente casou ele não 
fazia planilha nenhuma de controle mensal, ia gastando conforme ia 
tendo dinheiro. Hoje não. Hoje, já por conviver comigo e eu pegar no 
pé... Por quê? Chegava no final do mês e estava faltando dinheiro. 
Mas por quê? Porque não tinha nenhum controle básico, entendeu? 
Hoje ele já tem uma planilha que ele se controla e está mantendo. 
(Entrevistada 2, sem seguro) 

Observou-se que todos os casados falam no plural, dando a entender que 

chegam a um acordo sobre os rumos a serem tomados no comportamento da 

família de procriação em relação à vida financeira do lar. 

Somos bem conscientes... A gente meio que se completa...  
(Entrevistado 3, sem seguro) 

 Sobre o assunto seguro de vida, encontrou-se ainda o extremo oposto, 

a entrevistada que disse nunca ter pensando em adquirir seguro de vida ou funeral, 

mas a mãe adquiriu o auxílio funeral, infelizmente vindo a óbito e utilizando o 

serviço. 

Perdi minha mãe com 21 anos. (...) E no próprio velório minha 
mãe já pagava antes essa coisa de auxílio funeral, né... porque 
tem gente que acha que é um tabu você pagar. (Entrevistada 1, 
sem seguro) 

 Mesmo após essa vivência pessoal, pela qual os benefícios do seguro de vida 

em conjunto com o funeral foram percebidos de maneira positiva pela Entrevistada 

1, a decisão de não adquirir o serviço foi mantida por ela. 

5.3.3 Conclusão da seção 

Todos os entrevistados que são casados possuem o mesmo comportamento 

em relação ao seguro de vida. Se eles possuem o seguro, o cônjuge também 

possui. Se não compraram o seguro, o cônjuge também não, tendo como exceção 

apenas o Entrevistado 2, com seguro. Ele é o único entrevistado que tem o seguro, 

mas a esposa não tem. Ele alega que ela não trabalha; logo, “não participa do 
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orçamento familiar”, então não vê motivos para ela deixar uma indenização para ele 

em caso de morte.  

Para Kreppner (2000), a família é um dos primeiros ambientes de socialização 

do indivíduo, sendo uma importante influenciadora dos seus modelos culturais. A 

família é vista como um sistema social responsável pela transmissão dos valores e 

das crenças presentes na sociedade brasileira. Observa-se, na presente pesquisa, 

que há, sim, a presença de influência familiar nos hábitos financeiros e na decisão 

de se obter ou não um seguro de vida. Contudo, o estudo aponta influência maior da 

família de procriação sobre o comportamento e planejamento dos entrevistados, em 

detrimento da família de origem.  

5.4 SENTIDO DE LEGADO (TER FILHOS OU DEPENDENTES)  

 Foi pesquisada a percepção da importância de se deixar o seguro de vida 

como um legado para entes queridos. 

5.4.1 Relatos dos entrevistados com seguro de vida 

De acordo com o relato dos entrevistados, percebe-se que, dentro do grupo 

estudado, a vontade de amparar os filhos caso o próprio venha a faltar é altamente 

relevante na tomada de decisão. Há elevada preocupação com o futuro dos 

descendentes, independente do gênero do entrevistado, de ser pai ou mãe, o 

cuidado mostrou-se o mesmo.  

Faço o seguro de vida para proteger a minha família, para eles 
ficarem bem financeiramente na minha falta. (Entrevistado 1, com 
seguro) 
 
...mas eu acho que é um alívio. Tem duas formas, alívio de não 
estressar meus beneficiários, minha esposa e meu filho, porque eles 
não vão precisar ter custo comigo na hora de enterrar e também o 
alívio de poder deixar um "futuro" imediatista para eles (...) o que 
também não é um seguro de vida de dois, três milhões... é um 
seguro de vida de R$ 100.000,00... ajuda em um curto prazo... 
(Entrevistado 2, com seguro) 
 
(Fiz o seguro) Para dar essa proteção à minha filha, meus netos... 
(Entrevistada 3, com seguro) 
 
Então, nesse caso, não éramos só nós dois (eu e meu esposo), 
então... na falta dele, o que ele traz de receita ia fazer falta na 
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educação dela (filha), do mesmo jeito que na minha falta iria 
comprometer a educação. Então, a gente fez o seguro de vida 
basicamente pensando nela. (Entrevistada 4, com seguro) 
 
Então, seguro de vida para mim é (...) um reconhecimento de tentar 
minimizar a perda de quem você ama, no meu caso dos meus filhos. 
(Entrevistada 5, com seguro) 

No relato da Entrevistada 4, acima, há uma preocupação específica com a 

educação de sua filha de 3 anos. No entanto, uma informação interessante é que 

mesmo quando os filhos se tornam adultos, outros pais que participaram da 

pesquisa optaram por manter a sua apólice. Mesmo que se constate que pessoas 

com filhos menores de 15 anos sejam mais propensas a adquirir um seguro de vida 

(LUCIANO; OUTREVILLE; ROSSI, 2015), no presente estudo, os entrevistados 

adquirem o seguro de vida para filhos acima de 15 anos. 

Além disso, eles não têm intenção de cancelar o seu seguro, ainda que os 

filhos já estejam adultos. No depoimento abaixo, o Entrevistado 1 demonstra 

preocupação com os filhos que ainda dependem dele economicamente, embora 

maiores de 18 anos. A Entrevistada 3, aos 68 anos, com uma filha ativa 

profissionalmente, de 35 anos, e netos de 16 e seis anos de idade, quer deixar a 

indenização. A Entrevistada 5 é mãe de um rapaz de 29 anos e pensa da mesma 

maneira. 

Porque mesmo adultos, eles (meus filhos) ainda estão começando a 
vida, têm 18, 23 e 25 anos. Ainda precisam de mim. E mesmo que 
não dependam mais de mim no futuro, quero deixar esse dinheiro, 
porque sempre ajuda a comprar alguma coisa, a aumentar o 
patrimônio... (Entrevistado 1, com seguro) 
 
(Fiz o seguro) Para dar essa proteção à minha filha, meus netos... 
para deixar alguma coisinha, algum dinheirinho para eles, né... No 
caso de uma necessidade que eles tenham, poder “lançar mão” ... 
(Entrevistada 3, com seguro) 
 
Eu sempre fiz seguro de vida tipo assim... eu não sei quando é que 
eu morro, não sei com que idade meus filhos vão estar... tudo bem 
que um já está com 29 anos e eu ainda não morri (risos)... mas, eu 
renovo sempre... e mesmo que ele esteja com 40 anos, cara, ele vai 
poder dar um destino melhor para a vida dele... então eu penso nisso 
só... (Entrevistada 5, com seguro) 

Foi pesquisado o comportamento de compra do seguro de vida em momentos 

de mudanças no grupo familiar, indicando aumento da intenção de compra do 

serviço com a chegada de uma criança (LIEBENBERG; CARSON; DUMM, 2012). 
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Na presente pesquisa, a Entrevistada 4, com seguro, foi a única que relatou ter 

pensado em realizar o seu seguro de vida no momento em que ficou grávida de sua 

filha.  

Eu estava grávida, com meses de gravidez... Outra coisa, eu e meu 
marido, como eu já te disse, a gente mora aqui (no Rio de Janeiro), 
mas a nossa família é de Minas (Gerais), então a gente 
constantemente está na estrada... é uma preocupação que eu tenho 
hoje em dia, sei lá... Deus me livre, sofrer um acidente... entendeu? 
(Entrevistada 4, com seguro) 
 

Sobre o cônjuge, somente o Entrevistado 2 demonstrou cuidado com a 

esposa, apontando que pensou nela no momento da decisão de compra. 

...mas eu acho que é um alívio. Tem duas formas, alívio de não 
estressar meus beneficiários, minha esposa e meu filho, porque eles 
não vão precisar ter custo comigo na hora de enterrar e também o 
alívio de poder deixar um "futuro" imediatista para eles. Tipo... acabar 
de estudar, vai poder, de repente, pagar uma conta que ficou em 
aberto... é isso aí... (Entrevistado 2, com seguro) 

Já os demais entrevistados, que têm seguro de vida e são casados, contam 

que pensaram apenas nos filhos, uma vez que os pares possuem independência 

financeira.  

Faço o seguro de vida para proteger a minha família, para eles 
ficarem bem financeiramente na minha falta, minha esposa ganha o 
dinheiro dela. Tenho então principalmente pelos meus filhos. 
(Entrevistado 1, com seguro) 

Então, assim, quando a gente teve filho, na minha cabeça... quando 
éramos só nós dois, beleza, Deus me livre e guarde acontecesse 
alguma coisa com ele, eu ia me manter com o que eu ganhasse e eu 
ia refazer minha vida e ia ter que mudar certas coisas, mas ok, eu ia 
me adequar... ele também ia se adequar... (Entrevistada 4, com 
seguro) 

Assim, com marido eu não me preocupo não... (Entrevistada 5, com 
seguro) 

As coberturas para serem usadas em vida pelo próprio consumidor, como a 

de Doenças Graves ou Invalidez por Doença ou Acidente são pouco conhecidas. 

Não houve relato de o entrevistado realizar o seguro pensando apenas em si.   

5.4.2 Relatos dos entrevistados sem seguro de vida 
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Mesmo nas entrevistas com aqueles que não possuem seguro de vida, o 

quesito “filhos ou dependentes” demonstra ter importância, tanto na decisão de não 

adquirir o seguro de vida quanto na de refletir a respeito do tema. Dentro das cinco 

etapas de compra, a primeira é a chamada Reconhecimento do Problema, na qual o 

indivíduo percebe a existência de uma lacuna entre o que ele entende ser a situação 

ideal em paralelo com a situação real que ele vive naquele momento (SETH; 

MITTAL; NEWMAN, 2001). O raciocínio que define o serviço seguro de vida como 

uma necessidade ou como supérfluo passa pelo fato de o entrevistado ter ou não 

dependentes para deixá-lo como legado. 

Se eu tivesse filho (...) Mas, se eu viesse a ter algum filho, pensaria 
muito também nessa questão de deixar um patrimônio... 
(Entrevistada 1, sem seguro) 

O meu pai tem seguro de vida, por quê? Hoje ele é um aposentado, 
mas ele tem seguro de vida por quê? Porque ele pensa em deixar 
alguma coisa para os filhos, para os netos... mas ele pensa, 
entendeu? (...) É que não tem ninguém dependente de mim, não 
tenho filhos ainda. (Entrevistada 2, sem seguro) 

Sim, minha filha. Para garantir o futuro dela... Na minha falta, 
obviamente, eu sei que a minha esposa, pela situação da minha 
sogra, não vai poder arcar com os custos mensais da casa... e tem 
minha filha também, que como eu disse anteriormente, tem 15 
anos... ela quer estudar, fazer faculdade... Então, na minha falta, o 
seguro de vida irá suprir essas necessidades. Por isso, estou 
pensando em fazer. (Entrevistado 3, sem seguro) 

... minha filha tem um ano e nove meses só, né... então, antes disso, 
eu não pensava nisso. Nunca tinha pensado. Claro, eu já reconhecia 
a importância (...), mas eu nunca tinha parado para pensar na minha 
parte porque ninguém dependia de mim. (Entrevistada 4, sem 
seguro) 

5.4.3 Conclusão da seção 

A literatura é enfática ao mostrar a influência da presença de filhos ou o 

legado. Aqueles que têm filhos ou cônjuges e desejam ampará-los monetariamente 

em sua ausência têm motivos para adquirir o seguro de vida, deixando-o como uma 

forma de legado e protegendo, assim, os entes queridos (INKMANN; 

MICHAELIDES, 2012). De maneira genérica, na tomada de decisão, influências 

positivas incluem: ter filhos (SCHOLZ; SESHADRI, 2007), ter uma esposa (LEWIS, 

1989; LOVE, 2010) e deixar um legado (BERNHEIM, 1991; INKMANN; 

MICHAELIDES, 2012). 
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Os achados da presente pesquisa estão de acordo com a literatura citada no 

que tange ao fato da importância do seguro de vida como um legado, como algo 

positivo a ser proporcionado a quem se ama. Todavia, a preocupação dos 

entrevistados é com a proteção financeira de seus filhos. O presente estudo 

confirma o seguro sendo deixado como uma herança e um sinal de cuidado com o 

futuro dos filhos, mas contraria as referências teóricas que apontam a presença de 

um cônjuge como fato positivamente relacionado à compra do seguro de vida. 

No grupo daqueles que possuem o seguro, apenas o Entrevistado 2 cita a 

companheira, juntamente com seu filho, como beneficiária de sua apólice. Todos os 

demais entrevistados deste grupo relatam a preocupação com os filhos apenas, 

sendo estes os beneficiários. No grupo dos que não têm seguro, o fato de não terem 

filhos ou dependentes é fator de decisão para rejeitarem a aquisição do seguro de 

vida, a exemplo das Entrevistadas 1 e 2, sem seguro. Já os entrevistados 3 e 4, 

ambos sem seguro, porém com filhos, dizem estarem fortemente inclinados a 

adquirirem a apólice, pensando em seus descendentes.  

5.5 CONTEXTO CULTURAL 

A cultura permeia as decisões humanas. É necessário conhecer as nuances e 

multiplicidades da identidade cultural dos consumidores e os modos de interação 

entre compradores, produtos e serviços, além dos diversos significados de consumo 

(ARNOULD; THOMPSON, 2007) que o seguro de vida exerce para os entrevistados. 

Nas seções anteriores, já se discutiu a influência da cultura no horizonte de tempo e 

na preferência pelo hedonismo. Para melhor compreender o processo decisório de 

compra de um produto ou serviço, é importante identificar outras influências culturais 

pelas quais se faz ou não a contratação de seguros. Foram elencados alguns 

aspectos da cultura brasileira que supostamente poderiam afetar a compra de 

seguro de vida, quais sejam: pensamento mágico, deixar seu dinheiro para um 

futuro rival amoroso e negação da morte. 

5.5.1 Pensamento mágico 
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A expressão “pensamento mágico” é utilizada para descrever a crença 

segundo a qual certos pensamentos levariam à realização de desejos e à prevenção 

de fatos tidos como ruins ou desagradáveis (LINDENMEYER; CECCARELLI, 2012).  

Não houve relatos de entrevistados que acreditassem que o fato de fazerem o 

seu seguro de vida pudesse, de alguma forma, atrair a morte ou algum aspecto 

negativo para sua vida. Entretanto, Da Matta (1997) alerta que, na cultura brasileira, 

o fatalismo e o pensamento mágico fazem com que alguns admitam que, ao se 

pensar na morte, é possível atrair este acontecimento para sua vida. Considera-se 

que essa ideia não surgiu nos relatos porque o grupo selecionado pertence à classe 

social AB e tem o nível superior como escolaridade, fazendo parte de uma parcela 

da população mais escolarizada, mais realista e menos sensível ao pensamento 

mágico. 

5.5.2 Futuro rival amoroso ou "Ricardão" e seu equivalente feminino 

O apelido Ricardão tem popularidade e um sentido próprio para o senso 

comum brasileiro, significando homem mulherengo e o amante da esposa (ROSO, 

2000). No que tange ao seguro de vida, procurou-se investigar se a presença desse 

mito brasileiro exerce alguma influência nas suas escolhas de consumo. Levando-se 

em conta que a indenização pela morte do segurado é o benefício mais lembrado, 

os receios e preconceitos que habitam o imaginário de alguns entrevistados têm 

relação direta com essa cobertura. 

5.5.2.1 Relatos dos entrevistados com seguro de vida 

O medo de que o “Ricardão” ou o seu equivalente feminino, a “gatinha”, possa 

usufruir do capital segurado a ser recebido pelo cônjuge no caso de seu falecimento 

habita o imaginário dos entrevistados. No grupo daqueles que tem o serviço, o 

receio surgiu na entrevista de uma segurada: 

Assim, com marido eu não me preocupo não porque eu não vou 
querer ele mais rico e gastando com gatinha, quero que ele se dane 
(sic) depois que eu morrer... (Entrevistada 5, com seguro) 

5.5.2.2 Relatos dos entrevistados sem seguro de vida 
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Quando perguntados sobre o motivo de não realizarem o seguro de vida, a 

figura do “Ricardão” aparece como barreira. 

... a gente até sacaneia muito as pessoas que têm seguro de vida em 
valores altos, tipo "vou te matar para pegar o dinheiro"... É meio que 
isso... Vai deixar para o Ricardão (risos)... (Entrevistada 2, sem 
seguro) 

O entrevistado abaixo, ao ser perguntado sobre o porquê de não ter feito 

seguro de vida antes, responde, de forma taxativa, que tem receio de que o próximo 

marido de sua esposa usufrua do dinheiro deixado por ele no seguro.  

Sim. Ricardão é a palavra-chave. Porque muita gente pensa que vai 
deixar o seguro de vida para o seu sucessor (risos)... no 
matrimônio... e não é bem assim. É importante para a segurança do 
futuro da minha filha, né? (Entrevistado 3, sem seguro) 

Entretanto, o Entrevistado 3, apesar do receio, diz estar ressignificando as 

vantagens do serviço após muitas conversas com seu corretor de seguros, 

pensando no futuro da filha (não da esposa). 

5.5.2.3 Conclusão da seção 

O imaginário popular do brasileiro, que vê o marido ou a esposa como alguém 

que “se aproveita” de maneira pejorativa da indenização deixada pelo cônjuge na 

forma de seguro de vida, é antigo. Na música “Botei Minha Nega no Seguro”, Dicró 

(1976) escreveu:  

Botei minha nega no seguro 
E nunca mais vou ficar duro 
Caramba botei minha nega no seguro 
Nunca mais vou ficar duro 
Me diga qual é o marido que não se preocupa com sua 
mullher 
Vagabundo é bicho mau você sabe como é 
Ricardão aí é mato por isso me preveni 
Minha nega não me engana, mas se vacilar o seguro taí  

Portanto, há uma relação negativa entre o seguro de vida, a noção da própria 

morte e o fato de ter seu parceiro amoroso como beneficiário. De acordo com o 

senso comum de alguns entrevistados, entende-se que, caso ele venha a faltar, a 

viúva ou viúvo terão vantagens pecuniárias, deixadas pelo segurado, que serão 

usufruídas com um futuro companheiro ou companheira. Essas conexões realizadas 
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influenciaram a escolha de alguns entrevistados por não adquirir o seguro de vida 

ou, no caso da Entrevistada 5, que tem seguro, mas escolheu deixar a indenização 

apenas para os filhos e não para o marido 

. 

5.5.3 A negação da morte 

Na sociedade ocidental, a morte tem sido, frequentemente, evitada e tratada 

com negação. Desse modo, o envelhecer, como sua antessala, é, muitas vezes, 

associado a estereótipos de obsolescência, devendo ser evitado ou camuflado. Daí 

vem a busca desenfreada e o culto à juventude (ROSA; VERAS; ASSUNÇÃO, 

2015). 

Esse sentimento de imortalidade surgiu apenas nas entrevistas realizadas 

com o conjunto de não segurados, de forma bastante clara e verbalizada.  

5.5.3.1 Relatos de entrevistados sem seguro de vida 

A Entrevistada 2, uma jovem de 28 anos. Ao explicar porque nunca pensou 

em ter um seguro de vida, ela atribui à sua pouca idade uma das razões. 

(...) hoje, eu, E2, com vinte e oito anos, não penso. Pode ser que 
amanhã, eu com quarenta, quarenta e cinco, pense nisso... em ter 
um seguro de vida para deixar alguma coisa para os meus filhos, 
para os meus netos... alguma coisa do tipo... Mas hoje eu não tenho 
esse pensamento "ah, eu vou morrer, quero deixar alguma coisa 
para alguém"... É sensação de imortalidade... (Entrevistada 2, sem 
seguro) 

 

A Entrevistada 4, que tem 27 anos e foi mãe recentemente, sua filha tem um ano e 

nove meses, relata que só pensou em seguro de vida porque foi mãe e porque teve 

mortes recentes, de pessoas consideradas jovens e próximas a ela, de seu convívio 

social e familiar. Também diz de forma clara que, em sua visão particular, quando se 

é jovem não se pensa na possibilidade do próprio falecimento. 

Porque... para ser sincera... minha filha tem só um ano e nove 
meses, né... então, antes disso, eu não pensava nisso. Nunca tinha 
pensado. Claro, eu já reconhecia a importância (...) sempre achei 
isso uma boa ideia... mas eu nunca tinha parado para pensar na 



80 
 

 

minha parte porque ninguém dependia de mim. E a gente quando é 
muito nova não pensa que pode morrer, né? Então, nunca pensei 
nisso. Agora que eu tenho a minha filha e, além disso, eu passei por 
algumas outras situações... pessoas bem próximas a mim faleceram 
em um curto período de tempo agora de dois, três anos para cá... 
acho que perdi umas quatro, cinco pessoas conhecidas... então eu 
passei a pensar mais nisso agora. Meu ex-noivo faleceu tem dois 
anos e o irmão do meu cunhado, que tinha a minha idade, também. 
E o pai dele, que já era mais senhor, mas ainda assim novo, tinha 50 
(anos)... (Entrevistada 4, sem seguro) 

Mesmo entre os mais velhos, a noção de que se pode, de alguma forma, 

controlar a própria vida (e a própria morte) estão presentes. A fala abaixo é de um 

entrevistado que tem 50 anos: 

Eu acho que é mais vantajoso você pegar esse dinheiro e colocar em 
uma poupança, sempre acreditando que você não vai morrer tão 
rápido assim. (Entrevistado 5, sem seguro) 

 

5.5.3.2 Conclusão da seção 

Para Cruz (2000), a juventude expressando sujeitos de consumo é uma 

invenção do pós-guerra. Para construir o sentido do mundo juvenil, pode-se 

considerar que a realização tecnológica e suas repercussões na organização 

simbólica da sociedade, a oferta e o consumo cultural superam o conceito baseado 

apenas em questões biológicas específicas desse período da vida (MARTINS; 

CARRANO, 2011). Sarlo (2000) discute a juventude a partir da lógica do consumo, 

na qual o capitalismo a transforma em objeto de desejo da sociedade. Sendo assim, 

o mito da eterna juventude é mais uma vez ressuscitado, valorizando o ser jovem 

nos seus aspectos comportamentais, estéticos e corpóreos (MARTINS; CARRANO, 

2011). 

Um dos aspectos que tem direta relação com a juventude são as sensações 

de força e imortalidade. Esta onipotência faz com que o jovem acredite na sua 

imortalidade ou na daqueles que lhes são caros (negação da morte) (GUIMARÃES, 

2005). O sentimento de imortalidade e negação da morte vistos na literatura são 

confirmados pelo presente estudo. As Entrevistadas 2 e 4, ambas sem seguro, são 

as mais jovens desta pesquisa, tendo 28 e 27 anos, respectivamente. São as únicas 

abaixo dos 30 anos na pesquisa. A Entrevistada 2 relata, de forma clara, que não 

pensa na ideia da própria morte e chega a verbalizar a sensação de “imortalidade”. 
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A Entrevistada 4 começou a pensar na possibilidade do próprio falecimento e de 

adquirir um seguro de vida para sua filha em virtude de eventos de morte de 

pessoas jovens de seu círculo social. Porém, antes disso, a realidade incontestável 

da morte não era percebida por ela.  

5.6 AVERSÃO A RISCO  

Foi investigado no presente estudo se o fator aversão ao risco de morte está 

relacionado à vivência anterior de situação de morte ou doença prematura em 

família (CUBEDDU; RÍOS-RULL, 2005) ou em seu círculo de amizades.  

5.6.1 Relatos de entrevistados com seguro de vida 

Pessoas com aversão ao risco de morte têm maior propensão a adquirir um 

seguro de vida (CUBEDDU; RÍOS-RULL, 2005). 

Segue abaixo o relato mais emocionado e contundente sobre a influência 

favorável à obtenção da proteção de um seguro de vida, decorrente de um evento 

ocorrido com o irmão do Entrevistado 1: 

Eu tenho um irmão que morreu com 50 anos, no auge de sua 
carreira profissional, no auge do seu momento econômico. Graças a 
Deus, a família não ficou desprotegida porque ele já tinha uma 
reserva. Esse é um dos meus irmãos que está lá, entre os três 
irmãos que sempre tratou de ter uma reserva. Então conseguiu 
deixar imóvel para o filho, conseguiu deixar uma renda para o filho. 
Mas ele tinha 50 anos e o filho tinha oito anos, ele era extremamente 
saudável e de repente num exame admissional descobriu uma 
anemia, que na verdade era uma leucemia. Graças ao fato do meu 
irmão ter deixado esse fundo, eles conseguiram prosseguir. Mas isso 
realmente mudou a minha vida. Descobri a importância do seguro de 
vida, o quanto ele de verdade faz diferença, o quanto ele pode ser a 
única solução, em especial para uma criança, que foi o que mais me 
chocou, que tem seis, sete, oito, dez anos de idade... que o pai 
vítima de um acidente, de uma fatalidade, de uma doença... e ficar 
efetivamente desamparada e não tem recurso a não ser uma 
indenização de um seguro de vida. Então, conviver com um fato real, 
inesperado, surpreso e rápido, porque entre o diagnóstico e a morte, 
o espaço de tempo foi muito curto, ele te leva a acreditar que morte 
não é coisa para velho, que ela acontece sim e não é só no 
vizinho...  e que a gente tem que se preparar para isso e que o 
seguro de vida não é uma coisa para trazer tristeza, não é para 
trazer pensamentos ruins. O seguro de vida é uma demonstração de 
cuidado, porque se a gente está vivo, a gente está cuidando deles. 
(Entrevistado 1, com seguro) 
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As Entrevistadas 4 e 5 relatam episódios de vivências em que o serviço 

ofereceu amparo aos seus familiares.  

Na verdade, tanto eu quanto meu marido não temos pai... mas, no 
caso do meu pai, quando ele faleceu, minha mãe era independente 
financeiramente e minha mãe sempre conseguiu arcar com a casa. 
No caso do pai do meu marido, ele era funcionário público, ele era do 
Banco do Brasil, então, quando ele morreu, em 1982, além dele 
deixar um seguro de vida importante, ele deixou a mãe do meu 
marido muito bem financeiramente... (Entrevistada 4, com seguro) 

 
Eu tenho um tio que faleceu, ele era oficial da Marinha. Cara, minha 
prima ficou muito bem de vida (risos)... Eu falei assim "gente, é muito 
bom morrer, né, e deixar os outros muito bem de vida"... Quando 
meu tio faleceu, além da filha dele, minha prima, passar a ter direito a 
uma pensão vitalícia (...) ela recebeu um seguro de vida “bombado”, 
“bombado” mesmo... quando eu falo “bombado”, é “bombado” 
mesmo. Então, assim, ela mudou de patamar da noite para o dia, 
entendeu? (Entrevistada 5, com seguro) 

 

Já para o Entrevistado 2, houve a presença marcante do falecimento do pai 

de uma amiga próxima, mas, segundo o entrevistado, o ocorrido não o influenciou 

em sua decisão. 

... eu nunca tinha visto ninguém morrer assim na minha frente e o pai 
de uma grande amiga veio a falecer e ela ficou totalmente 
desestruturada... (Entrevistado 2, com seguro) 

Quando perguntado sobre como ocorreu essa falta de estrutura, ele detalha e 

finaliza dizendo que o episódio não influenciou diretamente na sua decisão, uma vez 

que já tinha o seguro de vida: 

De todas as formas. Financeira e emocional... E aí eu que tive que 
fazer tudo... eu nunca tinha visto ninguém morrer na minha frente... a 
gente o levou ao (hospital) Lourenço Jorge lá na Barra e eu tive que 
vestir, tive que enterrar... a gente teve que levar ele no cemitério (...) 
Foi horrível tudo... e não tinha assistência funeral, não tinha nada... 
Foi doloroso de várias formas... primeiro porque ele morreu, segundo 
pelo fato de que é custoso, uma urna é cara (...) Mas não me 
influenciou porque eu já tinha seguro de vida. (Entrevistado 2, com 
seguro) 

A Entrevistada 3, conta que não conhece nenhum caso favorável ou 

desfavorável ao serviço e que não houve esse tipo de influência em sua decisão de 

compra:  

Não, nenhum caso em especial me influenciou... Foi uma decisão 

minha... (Entrevistada 3, com seguro) 
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 Ainda que a evento no círculo social não tenha sido determinante, quando 

houve, exerce influência positiva a aquisição do seguro de vida 

5.6.2 Relatos de entrevistados sem seguro de vida 

No referido grupo, os Entrevistados 1, 3 e 4 têm referências de eventos nos 

quais o seguro de vida ajudou familiares ou amigos. O relato da Entrevistada 4 

mostra ainda a importância que a indenização recebida teve em sua história pessoal 

e na obtenção da casa própria.  Seguem abaixo: 

Perdi minha mãe com 21 anos... faz nove anos... mas não foi nada 
que me deixou desamparada... em histórico de família não lembro 
disso ter acontecido também não... E no próprio velório minha mãe  
já pagava antes essa coisa de auxílio funeral, né... (...) Fez 
diferença... Não sei como seria se não tivesse, porque eu nunca 
vivenciei isso antes, de outro familiar... somente minha mãe... como 
ela já tinha, foi uma sensação de conforto porque depois que ela 
faleceu... Ela faleceu de madrugada, só que eu tive que esperar o... 
como se fala? O cartório abrir. Aí assim que eu cheguei no cartório já 
tinha uma agente lá que era da própria... empresa de benefício... Ele 
já foi lá para me auxiliar nas questões da certidão de óbito, escolher 
o lugar... Então não tive preocupação com esse negócio de pagar 
caixão, não sei o quê... (Entrevistada 1, sem seguro) 

Tem até um caso que aconteceu, não é tão recente... aconteceu tem 
cinco, seis anos... Minha vizinha... o esposo dela veio a óbito e ele 
era a única renda da família... Assim como eu. Mas, como ele era da 
Marinha, tinha um seguro de vida lá deles e a esposa obviamente 
recebeu. Deu para ela manter não obviamente o mesmo padrão que 
ela tinha anteriormente com ele em vida, mas conseguiu manter uma 
tranquilidade para um certo período para a família dele, no caso. 
(Entrevistado 3, sem seguro) 

O meu avô, quando faleceu, a minha avó deu um apartamento para 
cada filho com o seguro de vida do meu avô. Eu tinha dois aninhos, 
então na época a minha mãe morava de aluguel... todos os filhos... a 
minha vó tinha três filhos que moravam de aluguel. E aí quando meu 
avô faleceu, ela conseguiu comprar um apartamento para cada filho 
(...) é o apartamento que a gente mora até hoje. Então acho que foi 
uma coisa importante... (Entrevistada 4, sem seguro) 

A Entrevistada 2 não conhece nenhum caso que seja favorável ou não à 

obtenção do seguro de vida. Já a Entrevistada 5 apresenta um relato de uma briga 

judicial entre beneficiários por conta de capital segurado. Segue abaixo: 

Eu tive um episódio que eu conheço e foi o único que eu vi de uma 
família em que houve uma briga por conta do seguro, porque o de 
cujus deixou um determinado beneficiário e os outros, que não foram 
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beneficiados, se sentiram lesados em razão disso. Foi a vivência que 
eu já tive... (Entrevistada 5, sem seguro) 

Ao ser perguntada se isso a influenciou em sua decisão de não ter um 

seguro, ela diz que não, pois entende como um caso pontual. 

5.6.3 Conclusão da seção 

 

Entende-se que não houve um comportamento padronizado em ambos os 

grupos: segurados e não segurados.  

Há o relato do Entrevistado 1, que perdeu prematuramente o irmão e da 

Entrevistada 4. Esta última e seu esposo perderam o pai cedo (os pais de ambos 

não tinham completado 45 anos quando faleceram). O evento de perda familiar foi 

fundamental no desenvolvimento da característica de aversão ao risco de morte e na 

decisão de compra do seguro de vida. Já para outros entrevistados com seguro, 

funcionou como um reforço da importância do seguro de vida, mas não foi relatado 

como determinante ao fato de adquirir ou não o referido serviço. O Entrevistado 2 

relata que já possuía o seguro de vida, desde os 15 anos quando fazia aulas de 

teatro. Então, a morte vivida por ele posteriormente não influenciou sua aquisição. A 

Entrevistada 3 diz não ter nenhum evento em seu círculo social; logo, também não 

houve influência de evento de morte. Para a Entrevistada 5, há o reforço positivo da 

indenização alta, definida em termos coloquiais como “seguro de vida bombado” 

recebida por sua prima. Porém não relatou que foi fato decisivo na obtenção do 

seguro de vida. Apenas um influenciador favorável. 

Para o grupo de não segurados, as referências positivas para os 

Entrevistados 3 e 4 reforçam o gatilho do despertar para a importância do seguro de 

vida, uma vez que ambos estão cogitando adquiri-lo. A Entrevistada 1, embora tenha 

tido a experiência positiva a respeito do auxílio prestado pelo seguro de vida no 

funeral de sua mãe, não demonstra aversão ao risco de morte. A Entrevista 5 tem 

em seu conhecimento um evento negativo. 

De maneira geral, pelas entrevistas ocorridas no presente estudo, entende-se 

que a presença de vivência anterior de morte pode influenciar na aversão ao risco, 

favorecendo a aquisição de seguro de vida na maior parte dos relatos ou, ao menos, 

a reflexão positiva sobre o assunto morte e seguro de vida, confirmando a literatura. 
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5.7 ETAPAS DE COMPRA E SEUS INFLUENCIADORES 

O processo de compra em cinco etapas, desenvolvido por Engel, Blackwell e 

Minard (2000), funcionou como um guia, auxiliando a memória dos consumidores no 

processo decisório de compra. Existe uma sequência neste processo, que não 

necessariamente é percorrida de forma linear pelos compradores. As etapas são: 

• Reconhecimento do problema/necessidade; 

• Busca de informações; 

• Avaliação de alternativas; 

• Escolha do produto ou serviço e 

• Avaliação pós-compra/consumo. 

Essas etapas já foram vistas de forma detalhada no Capítulo 2 – Referencial 

Teórico. O presente estudo buscou identificar como segurados de vida percorrem o 

trajeto da decisão de compra e os principais gatilhos de compra. Logo, nessa seção, 

não há relatos de não segurados. 

5.7.1 Relatos dos entrevistados com seguro de vida 

A percepção de que não se encontra na situação desejada pode acontecer de 

duas formas: em virtude de um estímulo interno (estados de desconforto percebido) 

ou externo (em conversas com amigos e familiares) (SETH; MITTAL; NEWMAN, 

2001). Então, o que serve de gatilho? O que fez os compradores de seguro de vida 

reconhecerem essa necessidade?  

Para facilitar a análise, os entrevistados com seguro foram separados, de 

acordo com seu comportamento. De um lado o Entrevistado 1, que percorreu todas 

as etapas de compra de maneira bem clara e sequencial. Do outro lado, os demais 

entrevistados com seguro (2, 3, 4 e 5), que examinaram o trajeto de maneira similar 

entre eles, contudo não linear.  

Então, inicia-se a análise tratando do Entrevistado 1, com seguro: na etapa 

um do modelo de cinco etapas, ele reconheceu a necessidade da proteção familiar 

por conta da morte prematura de seu irmão.  
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 Mas depois disso, da morte precoce do meu irmão, por exemplo, eu 
aumentei meu seguro de vida, porque tinha um muito pequeno, que 
eu nem "dava bola". E se então eu tiver dinheiro algum dia para 
alguma coisa, na minha lista de despesas, o seguro de vida está 
como prioridade. (Entrevistado 1, com seguro) 

Solomon (2016) diz que o modelo de cinco etapas de compra vai operar de 

forma ampla ou limitada, dependendo do envolvimento. Alguns produtos demandam 

alto comprometimento por parte do cliente, processo de pesquisa rigoroso, muitas 

empresas consultadas e diversidade de critérios a serem utilizados para a tomada 

de decisão, a chamada Solução Ampliada do Problema. Há processos que são o 

extremo oposto, referentes à chamada Solução Limitada do Problema, e cuja 

compra é ágil e demanda pouca ou nenhuma pesquisa (SOLOMON, 2016). 

Para o Entrevistado 1, o seguro de vida foi percebido como uma compra 

complexa. Por isso, ele se comportou de acordo com a Solução Ampliada do 

Problema e fez ampla pesquisa com seu corretor de seguros e com amigos que ele 

considerava entendedores do assunto na etapa da Busca por Informações. Ele 

buscou informações do serviço na corretora, por iniciativa própria, sem que bancos 

ou corretores oferecerem a possibilidade de compra a ele previamente.   

Para Lin, Hsiao e Yeh (2017), fontes pessoais de informação foram 

positivamente associadas à demanda por seguros de vida, tais como conversas com 

familiares e amigos sobre o assunto.  

O profissional que efetua a venda do seguro de vida é muito importante no 

processo decisório de compra, sendo seu conhecimento em seguros e sua empatia 

critérios de avaliação tidos como essenciais pelos consumidores no momento da 

compra. Conforme observado, o conhecimento percebido sobre o seguro a ser 

comercializado é importante no momento da transação e torna-se cada vez mais 

relevante a longo prazo. Esse fato traz uma reflexão sobre o significado adicional do 

consultor de seguros. Ao longo do tempo de relação com o cliente, e à medida que o 

papel consultivo do vendedor se expande, fica claro que o tempo de relação do 

corretor com o cliente influencia a confiança que ele deposita em seu corretor para 

futuras compras de seguro ou, até mesmo, para não cancelar o que já foi adquirido 

(YU; TSENG, 2016). Além de ter sido influenciado por amigos, a relação antiga e de 
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confiança do Entrevistado 1 com seu corretor de seguros teve importância em seu 

processo decisório. 

A empresa que é minha corretora de seguros há muitos anos me 
orientou. Eu perguntei a eles e a amigos que entendiam do assunto, 
especialistas. (Entrevistado 1, com seguro) 

Para esse entrevistado, na etapa de Avaliação de Alternativas, as marcas 

foram avaliadas baseadas em critérios claros e uma foi escolhida de forma 

cuidadosa. Percebe-se, em seu depoimento, a importância que ele dá ao seguro de 

vida, refletindo essa valorização do serviço na escolha da marca da companhia 

seguradora, conforme relato que segue abaixo: 

Apesar de não ter toda essa estrutura de planejamento familiar e 
financeiro, eu diria que sou uma pessoa conservadora. E como uma 
pessoa conservadora, a coisa mais importante é se ter uma 
companhia de seguros sólida. Então, eu queria que fosse uma 
companhia grande e que eu soubesse que a minha família não teria 
dificuldades e problemas para receber a indenização (...) Então, o 
tamanho, a estabilidade, a tradição para o assunto seguro de vida, 
que não é como um seguro de automóveis que se renova todo ano e 
que você pode trocar, o seguro de vida pra mim tem essa coisa de 
ser eterno. A minha maior referência era por uma companhia que 
tivesse estabilidade financeira e tradição em seguros. (Entrevistado 
1, com seguro) 

Na etapa Escolha do Serviço, o Entrevistado 1 escolheu, de forma cuidadosa, 

o seu modelo de seguro, tendo a preocupação de ter o maior número de coberturas 

possível. Mesmo tendo sido comprado há muitos anos, ele sabe até hoje as 

coberturas que possui e quanto paga por mês.   

Eu tenho seguro de vida há bastante tempo, há mais de vinte anos 
ou pelo menos há uns vinte anos. Então, na verdade, o meu seguro 
de vida, eu comprei todas as coberturas que existiam. E me esforcei 
para poder pagar o máximo possível, para ter um valor bom para 
meus filhos, para manter o padrão de vida deles. Não existiam todas 
essas coberturas, mas hoje, por exemplo, eu desejo incluir no meu 
seguro de vida e estou cuidando disso, a cobertura de doença grave, 
porque tenho medo de invalidez, porque tenho medo de câncer e 
esses diagnósticos. (Entrevistado 1, com seguro) 
Sim, sei quanto pago por mês, porque é prioridade e sei as 
coberturas. (Entrevistado 1, com seguro) 

No caso do Entrevistado 1, com seguro, o seguro de vida contrariou a ideia de 

que faz parte da categoria de “Bens não procurados: aqueles que o consumidor não 
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conhece ou não pensa em comprar, tais como seguros de vida e lápides” (MURPHY; 

ENIS, 1986, p. 26). 

Mas a resposta não é trivial em alguns casos. Para todos os demais 

entrevistados, embora o motivo fundamental de se comprar o seguro seja o de se 

proteger contra a instabilidade profissional e/ou amparar economicamente seu filho, 

o gatilho que os levou para a efetiva compra e para a concretização da adesão não 

foi esse. A compra aconteceu por impulso, a partir do momento em que o serviço foi 

oferecido pelo gerente de banco ou consultor de seguros, havendo pouca ou 

nenhuma pesquisa de marca ou do próprio produto intangível em si, seja pela 

internet, seja com amigos, seja com familiares e concorrentes.  

Seguem relatos: 

(...) na CAL... Casa de Artes de Laranjeiras... há um tempo atrás teve 
um corretor de seguros que foi lá e explicou às pessoas que faziam 
teatro da importância de fazer um seguro de vida, ainda mais em 
relação a quem tinha profissão como a nossa, de ator, que não tinha 
nada certo, nada garantido. E aí eu adquiri na hora... Era bem 
baratinho, era coisa de vinte reais por mês, vinte e nove reais, bem 
barato... Porque a corretora falava que era muito instável e que, de 
repente, iria ter que viver viajando, porque ator vive viajando, então 
poderia acontecer algum acidente, alguma coisa... de repente pode 
acontecer algum tipo de dano físico que pode deixar você inválido... 
e é verdade, né? Você não tem uma carteira assinada como uma 
profissão... (Entrevistado 2, com seguro) 

 

Não pesquisei nada. Acatei de vez a sugestão... não fiquei vendo 
não (...) confiei no corretor na CAL (...) e depois no meu gerente, no 
banco, na seguradora deles... tenho conta lá há anos... (Entrevistado 
2, com seguro) 
 
Não, não fiz não (pesquisa). Tenho conta lá (nesse banco) há mais 
de 20 anos e confio neles. (Entrevistada 3, com seguro) 
 
No meu caso foi uma coincidência, eu já estava pensando um pouco 
em relação a isso, falando "poxa, agora tem uma criança vindo aí, 
temos que resolver algumas coisas"... e na época um amigo do 
trabalho... a gente lá no trabalho recebeu a visita de um consultor de 
seguros da Prudential...E aí, depois da visita do consultor da 
Prudential, a gente comparou alguns para ver o que era melhor e 
acabamos depois retornando (comprando) nele... (Entrevistada 4, 
com seguro) 
 
 
Eu lembro que, na época, eu trabalhava acho que na IBM e foram... 
a gente teve uma daquelas visitas de previdência privada, seguros... 
aí na época eu lembro que eu adquiri as duas coisas, a previdência 
privada... não, tem mais de quinze anos... Eu adquiri previdência 
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privada e seguro de vida, e continuei, só renovo... Não, na época não 
(pesquisei)... não... e nem hoje quis fazer (...) Só aceitei e está bom. 
(Entrevistada 5, com seguro) 
 

Quando se trata das marcas das seguradoras, há desconhecimento sobre em 

qual delas foi adquirido o seguro de vida. 

Qual marca? É a do Banco do Brasil... É a... qual é... a seguradora 
do próprio banco... Mas agora tem um outro nome, né... Aliança... sei 
lá... esqueci agora. (Entrevistada 3, com seguro) 
 
Na verdade, eu não conhecia muito desse mercado e eu pesquisei 
um pouco... e eu vi que era uma empresa sólida, então fez diferença. 
Mas, assim, não fez diferença em relação a banco... alguns bancos 
eu considero sólidos, fez diferença mesmo no que na época me 
beneficiava, entendeu? Quanto que eu pagaria e quanto que eu teria 
caso acontecesse alguma coisa... isso foi mais o drive da decisão do 
que a marca. (Entrevistada 4, com seguro) 
 
 

Olha, eu acho que quando eu comecei era a Real Seguros, agora eu 
nem sei mais qual é a que está porque a gente já trocou duas vezes 
e eu não sei como está isso não... (Entrevistada 5, com seguro) 
 

Sobre as coberturas, não lembram, de maneira exata, como é o serviço que 

adquiriram, o que engloba e o que têm direito a receber ou não. Em alguns casos, 

não sabem nem o preço que pagam por mês para manter a apólice ativa. 

...sei que tenho um dinheiro para deixar para minha filha, só não sei 
exatamente quanto e as outras coisas que cobre... (Entrevistada 3, 
com seguro) 

Não lembro... algo em torno de... Eu sei que tem outras... eu lembro 
que tinha outras coberturas de... se você fica doente, por dia de 
internação, se você é diagnosticado com alguma doença, infarto, 
câncer... isso eu lembro que tinha, mas eu não lembro exatamente o 
que era... (Entrevistada 4, com seguro) 

Sinceramente, não sei... (Entrevistada 5, com seguro) 

Em nenhum dos casos foi relatada a realização de venda casada do seguro 

de vida em conjunto com outros serviços, tais como seguros de automóvel ou com 

empréstimos, no caso dos bancos. 

5.7.2 Conclusão da seção 
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Para finalizar, é importante ressaltar a conceituação de comportamento de 

compra por impulso, que passou por um processo evolutivo desde os primeiros 

estudos ocorridos na década de 1940. Anteriormente, considerava-se compra 

impulsiva toda compra realizada sem planejamento prévio à entrada na loja, ou seja, 

as compras excedentes àquelas anteriormente listadas ou reconhecidas. Em 

seguida, buscou-se diferenciar as compras não planejadas – decisões de compra 

dentro do ambiente de loja com necessidade de aquisição já reconhecida – das 

compras impulsivas – necessidade de compra inexistente até a entrada na loja. 

Rook (1987) apud Dias et al. (2014) define que a compra impulsiva ocorre quando o 

consumidor experimenta uma necessidade repentina, persistente e muitas vezes 

poderosa de comprar algo imediatamente. 

Traçando um paralelo com o caso do seguro de vida, embora não haja uma 

loja física onde a compra foi realizada, há diferença na natureza da compra por 

impulso nos comportamentos dos entrevistados. A Entrevistada 4 relatou que, pelo 

fato de estar grávida, já estava pensando em adquirir o seguro de vida para a filha, 

porém somente concretizou a compra após a visita do consultor de seguros da 

seguradora. Ele é que a procurou sem prévio aviso, não foi uma visita prospectada 

por ela. Então, efetuou uma compra não planejada. Já os segurados 2, 3 e 5 

realizaram a aquisição sem ter noção prévia da necessidade do seguro, antes de 

serem abordados pelo vendedor e relatam não terem feito nenhuma pesquisa 

posterior. Adquiriram o produto por impulso no momento em que foi oferecido, ainda 

que sem vínculo antigo como vendedor, caracterizando-se então a chamada compra 

impulsiva.  

Tendo em vista que, quando o serviço for de fato utilizado, o segurado estará 

ausente, em caso de morte, surpreende que o assunto seja tratado com pouca ou 

nenhuma pesquisa na etapa de Busca por Informações. Até a marca que garantirá o 

pagamento do capital segurado no caso do falecimento dos titulares é tratada de 

forma superficial pelos entrevistados 2, 3 e 5. Nestes casos, o seguro de vida 

caracteriza-se de forma perfeita como um “Bem não procurado”, tendo as suas 

amplitudes de Busca por informações e de Avaliação de alternativas executadas de 

maneira rápida e sem nenhuma profundidade. Tal serviço, devido a sua natureza 

complexa, deveria ser enquadrado na Solução Ampliada do Problema; entretanto, 
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pelos resultados colhidos no presente estudo, verifica-se que pertence, na verdade, 

à categoria de serviços da Solução Limitada do Problema. Pelo menos para os 

entrevistados 2, 3, 4 e 5, a compra foi rápida, por impulso e com pouca ou nenhuma 

pesquisa. Somente o Entrevistado 1 tratou o seguro de vida como uma compra 

importante e complexa, com ampla pesquisa, dentro do que seria a Solução 

Ampliada do Problema. 

5.8 PERCEPÇÃO ACERCA DO SEGURO DE VIDA 

5.8.1 Principal benefício  

5.8.1.1 Relatos dos entrevistados com seguro de vida 

Para esse grupo de entrevistados, ao serem questionados sobre o que 

pensam quando falam em seguro de vida e o principal benefício, fica clara a ideia de 

tranquilidade que o serviço lhe remete e que a indenização financeira do 

recebimento de um capital segurado proporcionaria à sua família. 

Para o seguro de vida pra mim, vem isso, a proteção, a estabilidade 
financeira da minha família. (Entrevistado 1, com seguro) 

Eu associo de verdade à tranquilidade que eu vou deixar para os 
meus beneficiários, de imediato... é isso que eu associo. Alívio... 
(Entrevistado 2, com seguro) 

Ah, proteção... para a minha filha, para os meus netos... Quero 
deixá-los assegurados, tranquilos... (Entrevistada 3, com seguro) 

Tranquilidade e conforto... (Entrevistada 4, com seguro) 

...e em termos de seguro de vida, precaução... assim, até porque a 
gente tem filho, né... Tranquilidade. (Entrevistada 5, com seguro) 

A ideia de que o valor monetário a ser deixado poderá proporcionar uma vida 

mais serena aos seus beneficiários, do ponto de vista financeiro, é o maior benefício 

do serviço para os entrevistados com seguro. 

5.8.1.2 Relatos dos entrevistados sem seguro de vida 

Já para os entrevistados sem seguro, embora reconheçam o valor da garantia 

de indenização, a ideia presente na palavra Morte, ao pensarem em seguro de vida, 

é muito mais forte. Ela sempre aparece, ao contrário do que acontece no outro 
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grupo. E a ideia de “nada” aparece para a Entrevistada 1, sem seguro, ao ser 

questionada sobre o que vem a sua mente como benefício do seguro de vida. 

(Não me vem) Nada. (Entrevistada 1, sem seguro) 

O seguro de vida... vem a morte com o dinheiro depois, entendeu? 
(Risos)... (Entrevistada 2, sem seguro) 

(Penso em) Morte. Garantia. (Entrevistado 3, sem seguro) 

...eu já pensei muito nisso, para ser bem sincera... Eu acho sim que é 
importante, ainda mais nos dias de hoje que um dia você está aqui e 
outro dia não está... independente da sua idade... e acho que 
principalmente agora que eu tenho a minha filha, eu penso nisso. 
Tanto em relação a mim, quanto em relação ao pai dela... 
(Entrevistada 4, sem seguro) 

(Palavra que vem à mente) A morte. (Entrevistada 4, sem seguro) 

O que vem à minha cabeça é garantia, né? Na verdade, você 
garantir aqueles que você vai deixar quando morrer. (Entrevistada 5, 
sem seguro) 

5.8.1.3 Conclusão da seção 

Interessante observar que no grupo de entrevistados com seguro aparecem 

apenas palavras positivas quando se fala do benefício em seguro de vida, tais como 

tranquilidade, conforto e proteção. No grupo de entrevistados sem seguro, a ideia de 

“nada” e as palavras tidas como negativas, tais como “morte” e “morrer” estão 

presentes no discurso. Apesar disso, é clara a noção da garantia financeira ao 

segurado nas falas dos Entrevistados 3 e 5, além do reconhecimento de sua 

importância no relato da Entrevistada 4.  

5.8.2 Técnica Projetiva 

A adoção das Técnicas Projetivas ocorre nas Ciências Sociais, incluindo a 

área de Marketing (AAKER; KUMAR; DAY, 2004). 

Segundo Easterby-Smith, Thorpe e Lowe (1999, p. 87) apud Francisco-

Mafezzolli et at. (2009), as Técnicas Projetivas baseiam-se no princípio de que “as 

pessoas revelam níveis ocultos de sua consciência reagindo a diferentes tipos de 

estímulos”. Seu objetivo é captar compreensões que normalmente não seriam 
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faladas com a adoção de instrumentos de coleta de dados tradicionais 

(FRANCISCO-MAFEZZOLLI et al., 2009).  

Portanto, no presente estudo, para que se tivesse uma noção mais ampla e 

verdadeira da percepção de ambos os grupos sobre o seguro de vida, foi adotada a 

referida técnica. Os entrevistados foram questionados como seria a personificação 

do seguro de vida: como se vestiria, se usaria ou não óculos, se seria homem ou 

mulher, qual a sua personalidade e se eles poderiam tomar um café juntos.  

5.8.2.1 Relatos dos entrevistados com seguro de vida 

Seguem abaixo os entendimentos dos segurados: 

Uma pessoa agradável, elegante... eu diria que com uma certa 
espiritualidade, porque também acho que ajuda nessa coisa da visão 
de que o seguro de vida é uma demonstração de doação, de 
desprendimento e não de desperdício. Porque como a gente não usa 
e a gente torce pra não usar, às vezes ele pode gerar um sentimento 
de desperdício... ele não é. É justamente isso, uma demonstração de 
doação, de preocupação... acho que a mulher representa bem a 
figura do seguro de vida. (Entrevistado 1, com seguro)  

Uma pessoa para cima e bem moderna, totalmente diferente daquele 
estereótipo que as pessoas imaginam de seguro de vida, que é 
velho, pessoal pra baixo, nível... não, não... ao contrário, acho que o 
seguro de vida é totalmente “alto astral”, tipo Xuxa (a apresentadora) 
... Porque se fala de vida, você não fala de morte. (Entrevistado 2, 
com seguro)  

...seria uma pessoa protetora... uma pessoa mais velha... que 
protegesse os outros... um pai, uma mãe, carinhosos... (Entrevistada 
3, com seguro)  

É uma coisa meio assim, uma carinha boa, um anjinho, mas no final 
é um capetinha, entendeu? (risos)... Não sei, você paga anos e pode 
ser que não precise... eu sei que tem várias letrinhas miúdas, que 
tem várias coisas que talvez não cubra... (Entrevistada 4, com 
seguro)  

Ah, eu acho que seria alguém bem formal... de terninho... poderia ser 
homem, poderia ser mulher, mas... bem formal. Seria uma pessoa 
que transmitiria credibilidade. (Entrevistada 5, com seguro)  

É importante pontuar que os Entrevistados 1, 2 e 3 tiveram percepções 

altamente positivas. Para o Entrevistado 1, a personificação do seguro de vida 

remete a uma figura feminina, dotada de espiritualidade elevada, que sugere a 
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doação ao próximo. Essa forma altruísta de conceber o seguro de vida tem estreita 

ligação com a percepção de que se trata de um benefício adquirido em favor de 

seus beneficiários e não de si mesmo. Para o Entrevistado 2, a ligação do seguro é 

com uma figura alegre, “alto astral”, pelo fato do serviço estar ligado à manutenção 

da vida (e não ao conceito de morte), destacando ele mesmo que a sua opinião é 

diferente da “maioria das pessoas”.  As representações de ambos são femininas, 

figura ligada à proteção e ao amparo (BORGES; RODRIGUES, 2018). Para a 

Entrevistada 3, o seguro de vida também está ligado ao conceito de proteção, no 

entanto a sua representação é feita por meio de figuras paternas. O pai e a mãe são 

historicamente ligados às ideias de “carinho e proteção” (ZAMBRANO, 2006), 

conforme mencionado pela entrevistada. 

A Entrevistada 5 faz menção à credibilidade, representando o seguro pela 

figura do executivo de terno. O gênero para ela seria indiferente.  

Já a Entrevistada 4 foi a única segurada a ter uma visão ambígua, 

representando o seguro como algo positivo e negativo ao mesmo tempo. O lado 

positivo já foi mencionado pela entrevistada, quando relata a compra da apólice 

pensando na garantia do futuro educacional de sua filha caso ela falte, bem como 

quando menciona que a palavra “tranquilidade” vem a sua mente como principal 

benefício da aquisição. No entanto, demonstra receio da não utilização do serviço, 

gerando um gasto desnecessário, além dos pontos obscuros no contrato, não 

esclarecidos na contratação (as “letras miúdas”). 

5.8.2.2 Relatos dos entrevistados sem seguro 

Seguem abaixo os depoimentos: 

Seguro de vida... Eu imagino uma mulher... que tenta te vender 
algo... (Entrevistada 1, sem seguro) 

Bem, o seguro de vida vai chegar para mim arrumadinho, bonitinho, 
de óculos e com uma pastinha debaixo do braço. É o que eu penso... 
Idade média. Tanto faz o sexo, homem ou mulher (...) com simpatia 
(...) que é coisa de vendedor... (Entrevistada 2, sem seguro) 

O seguro de vida hoje, na minha imaginação, isso colocando como 
uma pessoa... ele seria um homem... bem-posto, de terno e 
gravata... uma boa aparência, uma pessoa educada, tranquila, que te 
passa segurança... (Entrevistado 3, sem seguro) 
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Acho que imagino um homem meio sério, de terno e gravata, 
óculos... Tenho um pouco de medo, eu acho (risos)... (...) (ele está) 
vigiando a minha vida (risos)... (Entrevistada 4, sem seguro) 

Extremamente bem vestido... formalmente... o homem de terno, a 
mulher com uma roupa mais formal também... Personalidade mais 
séria, mais fechada... (Entrevistado 5, sem seguro) 

O Entrevistado 3, que pensa em realizar seguro de vida para sua filha de 15 

anos, é o que apresenta a visão mais positiva do seguro de vida, dizendo que o 

enxerga como alguém que transmite tranquilidade e segurança. Tanto a 

Entrevistada 1 quanto a Entrevistada 2 enxergam o agente de seguro como “alguém 

que tenta lhe vender algo”, como uma situação de imposição, em consonância com 

a figura típica do vendedor. Nas palavras delas, o segurador tenta “forçar uma 

barra”, comercializando itens que nem sempre são úteis aos clientes, mas estes 

sentem-se impingidos a comprá-los (FILIPE, 2011). Para as Entrevistadas 4 e 5, o 

serviço remete a personalidades sérias e fechadas, chegando a causar medo na 

Entrevistada 4, o que mostra uma imagem negativa e de resistência ao seguro de 

vida.  

5.8.2.3 Conclusão da seção 

De maneira aplicada, desde a década de 50, os pesquisadores alertavam 

sobre a utilidade das Técnicas Projetivas em pesquisas de marketing. Segundo 

Haire (1950) apud Francisco-Mafezzolli et at. (2009), quando um consumidor é 

abordado com questões diretas sobre sua reação a algum produto, geralmente sua 

reação acaba sendo duvidosa e pouco compreendida. Em seu trabalho, concluiu 

que existem motivações abaixo do nível de verbalização porque algumas são 

socialmente inaceitáveis, dificultando que se fale sobre determinado ponto, bem 

como o seu reconhecimento. Geralmente essas decisões estão relacionadas a 

comprar ou não e o autor destaca que elas são possíveis de serem identificadas, se 

abordadas de maneira indireta. Foi possível colher depoimentos extremamente 

sinceros, como o “medo” da Entrevistada 4, sem seguro, e a visão do seguro como 

um “diabinho”, da Entrevistada 4, com seguro, demonstrando a efetividade da 

técnica. De maneira geral, a percepção do grupo de segurados é mais favorável ao 

serviço, como já era esperado, sendo a visão da Entrevistada 4 deste agrupamento 

uma exceção.  
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5.9 RAZÕES PARA O SEGURO DE VIDA NÃO FAZER PARTE DO CONJUNTO DE 

CONSIDERAÇÃO  

De acordo com levantamento realizado pela Universidade Oxford, em 2016, 

entre os 11 países pesquisados, o Brasil tem o menor número de pessoas com 

seguro de vida. Somente 19% da população conta com o benefício, ficando abaixo 

da média global, que é de 32%. Porém, entre os pesquisados do país que não 

possuem o seguro, 56% consideram adquiri-lo2 (ZURICH, 2016; REVISTA 

APÓLICE, 2017). Depoimentos sobre essa ausência de cultura em seguro de vida 

no Brasil e a falta de confiança do consumidor no mercado segurador serão 

abordados a seguir. 

5.9.1 Relatos de entrevistados sem seguro de vida 

O estudo realizado pela Universidade Oxford, em 2016, citado acima,  

evidencia a ausência da cultura em seguro de vida no Brasil, fato esse que foi 

encontrado nas entrevistas realizadas na presente dissertação. Seguem relatos: 

Por que eu nunca me interessei? Acho que isso nunca passou na 
minha mente como algo de prioridade, tipo "ah, vou fazer um seguro 
de vida"... Acho que não tem muito isso... não recebi a educação 
disso e aqui (no Brasil) também não tem muita cultura da questão de 
seguro de vida... Nem sei bem como funciona... (Entrevistada 1, sem 
seguro) 

O brasileiro não tem a cultura de deixar um capital para os seus 
entes queridos... além da falta de informação... (Entrevistado 3, sem 
seguro) 

 

A falta de cultura em seguro de vida gera ainda a ausência na busca de 

informações detalhadas sobre as variações e opções do serviço, não fazendo parte 

do chamado conjunto de consideração (HAUSER; URBAN; WEINBERG, 1993) de 

grande parte da população brasileira quando pensam em produtos financeiros e de 

proteção.  

                                                           
2 Em pesquisa realizada com 11.500 pessoas, sendo 1.000 brasileiros, da seguradora Zurich em 11 

países (Brasil, México, EUA, Reino Unido, Itália, Espanha, Alemanha, Suíça, Malásia, Hong Kong e 

Austrália), para o Estudo Zurich – Falhas na Proteção de Renda/2016, em conjunto com a 

Universidade Oxford. 
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Mas o que na verdade me incomoda é o fato de você pagar um 
seguro durante muito tempo e de repente não poder mais pagar e 
tudo aquilo que você pagou não adiantar mais se a apólice já tiver 
expirado. Então isso eu acho uma coisa muito ruim. (Entrevistado 5, 
sem seguro) 

 

Como exemplo, vê-se a fala do entrevistado acima, que relata seu receio de 

perda da importância investida no pagamento das mensalidades do seguro de vida, 

ignorando que há uma modalidade de seguro chamada de Resgatável, na qual uma 

parte do valor investido nas mensalidades ao longo do tempo forma uma reserva e 

retorna para o segurado em caso de sobrevivência (MONGERAL AEGON, 2016). 

5.9.1 Relatos de entrevistados com seguro de vida 

Da falta de cultura, de conhecimento e de busca por maiores informações 

sobre o seguro de vida, muitas vezes nasce ainda o sentimento desagradável da 

desconfiança. Os seguros foram criados para proteger e minimizar perdas caso o 

segurado enfrente imprevistos. Historicamente, são serviços que possuem minúcias, 

de contratação complexa, com nomenclatura altamente específica e de difícil 

entendimento para os leigos. A ausência de transparência na comunicação do 

seguro pelas companhias seguradoras ocorre não só no Brasil, mas em termos 

globais. Um estudo de 2008 feito pela IBM – Institute for Business Value –, realizado 

em cinco países da Europa com 2.000 respondentes no total, constatou que sete em 

cada 10 segurados acreditavam que teriam um problema com o seguro contratado 

(MAAS; GRAF; BIECK, 2008). No Brasil, o Relatório de Atividades das Ouvidorias 

2015 da CNseg (PINHEIRO; NOGUEIRA, 2016), que contou com a resposta de 

empresas que correspondem a 83% da arrecadação total do segmento de seguros 

gerais no país, constatou que esse é o ramo que apresentou maior índice de 

reclamação em Ouvidorias no ano de 2015, totalizando 52.438 demandas. 

Essa ausência da total compreensão do serviço de seguro e de uma possível 

omissão de informações do que se tem ou não direito em sua própria apólice é 

demonstrada a seguir:  

... eu, como argentino, embora more no Brasil, acho que eu gostaria 
de ser enterrado lá, porque meus avós estão lá, minha família bem 
ou mal, a outra parte está lá... então... e também eu nem sei como 
seria... se cobre, se não cobre o translado, como seria para ir para 
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lá... porque aí é muito mais custoso porque aí teria que ir mulher, 
filho, mãe, pai... então eu não sei... o que é um erro, né? Porque a 
gente acaba sem saber como funciona o seguro de vida que a gente 
tem. (Entrevistado 2, com seguro) 

Não sei, você paga anos e pode ser que não precise... eu sei que 
tem várias letrinhas miúdas, que tem várias coisas que talvez não 
cubra... (Entrevistada 4, com seguro) 

Essa percepção de que há ausência de transparência no processo de 

comunicação entre segurado e corretora de seguros e/ou seguradora é altamente 

negativa para o mercado segurador, uma vez que falta confiança do que de fato está 

sendo comprado. 

5.10 TIPOS DE CONSUMIDOR 

 Levando-se em conta os depoimentos colhidos, foram identificados os 

arquétipos de consumidor abaixo. O indivíduo pode se enquadrar em um ou mais 

tipos, simultaneamente. 

5.10.1 Tipos de consumidor de seguro de vida 

• Engajado 

Esse tipo de consumidor é protetor com a família, que é avesso ao risco da 

própria morte e não suporta a ideia de ver seus entes queridos fragilizados 

financeiramente caso ele falte. É entusiasta do serviço, percebendo nele grande 

valor para a proteção de sua família caso ele sofra um imprevisto desagradável. 

A compra do seguro de vida para ele é planejada, pois o seu nível de 

envolvimento é alto. Envolvimento é a relevância do objeto percebida por uma 

pessoa com base em suas necessidades, valores e interesses inerentes. Os 

produtos motivam com diferentes intensidades e exigem diferentes níveis de 

esforço na tomada de decisão e pesquisa que integram o processo de compra 

(SOLOMON, 2016). Então ele não apenas toma a iniciativa de buscar o seguro 

de vida, como também realiza ampla pesquisa sobre o serviço entre 

especialistas, amigos e familiares, uma vez que enxerga grande importância no 

seguro de vida. 
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...morte não é coisa para velho, ela acontece sim e não é só no 
vizinho...  e que a gente tem que se preparar para isso e que o 
seguro de vida não é uma coisa para trazer tristeza, não é para 
trazer pensamentos ruins. O seguro de vida é uma demonstração de 
cuidado, porque se a gente está vivo, a gente está cuidando deles 
(da família). (Entrevistado 1, com seguro) 

 

• Impulsivo 

Esse consumidor percebe a importância do seguro de vida e escolhe comprá-lo. 

Porém o seu processo de compra não é profundo. É superficial. Ele é menos 

envolvido com a pesquisa do que o Engajado. Adquire o serviço por impulso e com 

pouca ou nenhuma pesquisa prévia.  

Não pesquisei nada. Acatei de vez a sugestão... não fiquei vendo 
não (...) confiei no corretor na CAL (...) e depois no meu gerente, no 
banco, na seguradora deles... tenho conta lá há anos... (Entrevistado 
2, com seguro) 
 
Não, não fiz não (pesquisa). Tenho conta lá (nesse banco) há mais 
de 20 anos e confio neles. (Entrevistada 3, com seguro) 
 
Eu lembro que, na época, eu trabalhava acho que na IBM e foram... 
a gente teve uma daquelas visitas de previdência privada, seguros... 
aí na época eu lembro que eu adquiri as duas coisas (...) Não, na 
época não (pesquisei)... não... e nem hoje quis fazer (...) Só aceitei e 
está bom. (Entrevistada 5, com seguro) 
 

• Gastador cuidadoso 

Esse tipo de consumidor é hedonista e busca o prazer imediato em carros 

viagens, por exemplo. Mesmo sem ter verba disponível para custear o seu lazer, ele 

usa recursos financeiros tais como empréstimos e cartões de crédito. No entanto, 

ainda que tenha comportamento imediatista, ele preocupa-se com a sua segurança 

e com a proteção financeira de seus familiares. É cuidadoso consigo e com seus 

entes queridos. Por isso, opta por adquirir o seguro de vida. Seguem abaixo falas de 

um mesmo entrevistado: 

... eu não deixo de viver o momento por causa do dinheiro, entende? 
Tipo... "ah, não vou deixar de viajar porque eu não tenho dinheiro 
para poder viajar para fora"... não, eu viajo e me endivido e pago... 
(Entrevistado 2, com seguro) 
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...eu adquiri na hora (o seguro de vida) (...) de repente pode 
acontecer algum tipo de dano físico que pode deixar você inválido... 
e é verdade, né? (...) sempre fui favorável ao seguro de vida. 
(Entrevistado 2, com seguro) 
 
Tem duas formas, alívio de não estressar meus beneficiários, minha 
esposa e meu filho, porque eles não vão precisar ter custo comigo na 
hora de enterrar e também o alívio de poder deixar um "futuro" 
imediatista para eles (...) o que também não é um seguro de vida de 
dois, três milhões... é um seguro de vida de R$ 100.000,00... ajuda 
em um curto prazo... (Entrevistado 2, com seguro) 
 

 

• Desconfiado 

Esse tipo de consumidor compra o seguro de vida, porém desconfia do produto 

intangível adquirido. Ele não se sente confiante em sua compra e em quem o 

vendeu, seja corretor de seguros, seguradora ou banco. Tem receios, dúvidas e 

desconfia da transparência no processo, sentindo-se inseguro diante da 

complexidade do referido serviço. Tem dúvidas se receberá a indenização em caso 

de falecimento, invalidez ou doença. 

Não sei, você paga anos e pode ser que não precise... eu sei que 
tem várias letrinhas miúdas, que tem várias coisas que talvez não 
cubra... (Entrevistada 4, com seguro) 

 

• Investidor  
 

Esse tipo de consumidor costuma investir em fundos bancários, poupança, 

imóveis e/ou previdência privada. No entanto, percebe o seguro de vida como um 

produto financeiro complementar e não conflitante em relação aos demais. Entende 

que o seguro é voltado para o cuidado com seus entes queridos em caso de 

invalidez ou morte dele próprio, sendo uma ferramenta de amparo à família. O 

objetivo do seguro de vida para esse consumidor é deixar a indenização para seus 

beneficiários em caso de falta. Já os demais produtos financeiros, enxerga que são 

para seu próprio uso. 

E quando eu penso em poupança, vem a minha estabilidade 
financeira. São duas coisas assim, diferentes... Para eu ficar estável, 
eu preciso ter uma poupança ou uma previdência, para a minha 
família ficar estável eu preciso ter um seguro de vida, pra deixar pra 
eles. (Entrevistado 1, com seguro) 
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5.10.2 Tipos de não consumidor de seguro de vida 

• Pensativo 

Esse indivíduo está avaliando a possibilidade de adquirir o seguro de vida. Já 

começa a enxergar a relevância do seguro de vida como fator de proteção familiar, 

caso ele falte. No entanto, ainda não teve nenhum gatilho que fosse determinante e 

o impulsionasse a tomar a decisão de adquirir o seguro de vida.   

Porque... para ser sincera... minha filha tem só um ano e nove 
meses, né... então, antes disso, eu não pensava nisso (em seguro de 
vida). (...) Agora que eu tenho a minha filha e, além disso, eu passei 
por algumas outras situações... pessoas bem próximas a mim 
faleceram em um curto período de tempo agora de dois, três anos 
para cá... acho que perdi umas quatro, cinco pessoas conhecidas... 
então eu passei a pensar mais nisso agora... (Entrevistada 4, sem 
seguro) 

• Receoso 

Esse não-consumidor não adquire o seguro de vida porque acredita que deixará 

o cônjuge em situação favorável, recebendo a sua indenização em caso de 

falecimento. Por falta de informação, não cogita a hipótese de favorecer a si mesmo 

em caso de invalidez ou aos filhos com o seguro de vida, sem ter ciência de que não 

necessariamente precisa deixar para seu par o capital segurado. 

Ricardão é a palavra-chave. Porque muita gente pensa que vai 
deixar o seguro de vida para o seu sucessor (risos)... no 
matrimônio... (Entrevistado 3, sem seguro) 

• Investidor de imóveis e demais fundos 

Ao contrário do investidor que decide comprar o seguro de vida, para diversificar a 

sua carteira aplicações em fundos, poupança e previdência privada, esse tipo de 

consumidor entende que os demais produtos financeiros citados substituem o 

seguro de vida. Logo, opta por investir o seu capital em produtos que ele possa 

usufruir em vida, tais como poupança e imóveis.  

Eu escolheria o imóvel por ser um ativo (...) A poupança (eu 
escolheria) é porque é uma coisa que eu poupo já há anos (...) 
aquele dinheiro serve para mim e para quem ficar... (Entrevistada 1, 
sem seguro) 
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• Eterno 

Este tipo de não-consumidor, seja por fatores culturais, seja pela pouca idade, 

não costuma tangibilizar a ideia da própria morte. Tem o sentimento de imortalidade 

em relação a si mesmo. Então, não há razão para adquirir um serviço que tem como 

uma de suas finalidades principais percebidas a proteção financeira em caso de 

invalidez ou falecimento.  

(...), mas hoje eu não tenho esse pensamento "ah, eu vou morrer, 
quero deixar alguma coisa para alguém"... É sensação de 
imortalidade... (Entrevistada 2, sem seguro) 

 

• Hedonista 

Não possui horizonte financeiro de tempo. Pensa apenas no seu próprio prazer e 

em seu lazer. Seu modelo mental beneficia o agora e não demonstra preocupação 

em proteger os entes queridos financeiramente caso ele venha a faltar. É centrado 

no presente e em si mesmo.  

Porque é cultura do brasileiro. O brasileiro não tem a cultura de 
deixar um capital para os seus entes queridos (...) acaba pensando 
que ele quer aproveitar enquanto estiver em vida... quando morrer 
você acha que acabou, morreu, acabou... e aí você acaba não 
pensando na morte e nos que você está deixando aqui, que são... 
esposa, seus filhos, no caso... (Entrevistado 3, sem seguro) 

 

• Sem legado 

Este tipo de não consumidor entende que, uma vez que não possui filhos ou 

netos, não há necessidade de se adquirir o seguro de vida, podendo alocar o gasto 

que teria com esse serviço em seu próprio lazer ou em outros investimentos. 

O meu pai tem seguro de vida, por quê? Hoje ele é um aposentado, 
mas ele tem seguro de vida por quê? Porque ele pensa em deixar 
alguma coisa para os filhos, para os netos... mas ele pensa, 
entendeu? (...) É que não tem ninguém dependente de mim, não 
tenho filhos ainda. (Entrevistada 2, sem seguro) 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO E SUGESTÕES  

6.1 CONCLUSÃO 

Como resposta a questão-problema - que se traduz no atingimento do 

objetivo principal da pesquisa - tem-se que o fator determinante para a decisão de 

compra é o sentido de legado que o seguro de vida pode representar, ao ser 

utilizado como instrumento de proteção financeira dos filhos do segurado.  Inkmann 

e Michaelides (2012) afiançam o fato de que, se o comprador entende que há 

motivos para ele deixar um legado, ele está mais propenso a adquirir seu seguro de 

vida (INKMANN; MICHAELIDES, 2012). No que tange ao legado, ratificou-se a 

literatura. Afirma-se como motivo para ter o seguro de vida o fato de se ter filhos e a 

ausência de dependentes uma razão para não contratá-lo.  

No entanto, no que tange ao ciclo de vida do produto, o referencial teórico não 

foi confirmado. A literatura afirma que conforme os filhos tornam-se adultos e os 

segurados se aproximam da aposentadoria, a demanda por seguros cai ou eles são 

cancelados, uma vez que entendem que os descendentes já se encontram 

profissionalmente ativos e independentes, logo, não precisam mais do capital 

segurado (INKMANN; MICHAELIDES, 2012; GALIZA, 2014). Os entrevistados com 

seguro de vida e com filhos maiores de 18 anos mantêm a sua apólice ativa e 

relatam o desejo de que a indenização melhore a vida financeira dos herdeiros, 

ainda que já adultos. Essa é uma importante contribuição para a academia, uma vez 

que foi um dado que causou surpresa, pois achava-se que pessoas com filhos 

adultos não teriam interesse em manter o seu seguro de vida. 

Entender o contexto cultural no qual os compradores estão inseridos e que 

permeia suas decisões também era parte do objetivo principal do estudo. 

Compreender que o hedonismo convive lado a lado com o esforço do planejamento 

de futuro do consumidor, ainda que inseridos em um contexto cultural que 

desfavoreça esse comportamento é rico para que se possa montar o quebra cabeça 

do processo de compra e não compra do seguro. A busca pelo prazer é muito forte 

na cultura do brasileiro. Mas em muitos casos a vontade de proteger o futuro 

financeiro de um filho convive com esse imediatismo. Pessoas sem horizonte de 

tempo financeiro, mas preocupadas com seus dependentes e sensíveis a 
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possibilidade do próprio falecimento reagem de maneira favorável a aquisição do 

seguro.  

Porém, a citada característica imediatista, juntando-se à ausência de 

dependentes e sentimento de imortalidade são fatores que contribuem fortemente 

para a não compra do serviço. 

Quanto aos objetivos intermediários delineados no início deste estudo, 

considera-se que foram alcançados.  

 

Primeiro objetivo intermediário: entender os valores e hábitos que influenciam 

a busca ou não busca pelo seguro de vida. A realização do seguro de vida tendo os 

filhos como beneficiários tem como principal motivo protegê-los financeiramente em 

caso de falta. Todavia, há outro motivo que faz com que os segurados que são 

casados procurem deixar os filhos como beneficiários e não os cônjuges: o mito do 

Ricardão (ou sua equivalente feminina). A figura do Ricardão (ROSO, 2000), a 

noção da própria morte e o fato de ter seu parceiro amoroso como beneficiário não 

são bem vistos. Entende-se que, caso o segurado faleça, o seu viúvo tirará 

vantagem da importância deixada pelo segurado com o futuro rival amoroso. Então 

essa é uma das razões pelas quais opta-se por não deixar o esposo como 

beneficiário ou até mesmo por não adquirir a apólice de vida. 

Outro fator que contribui para a não aquisição do seguro de vida é a cultura 

hedonista, que abrange a preferência pelo agora, ainda que em detrimento de uma 

recompensa futura (GIANNETTI, 2012). Esse aspecto cultural do brasileiro coloca 

seu foco no presente e retira dele a visão de planejamento futuro, fazendo com que 

o consumidor não pense sobre as consequências negativas que sua falta traria aos 

seus entes queridos. 

Os aspectos da negação da morte e a sensação de imortalidade (ROSA; 

VERAS; ASSUNÇÃO, 2015) também foram identificados como fatores culturais tão 

fortes para a rejeição da compra do seguro de vida quanto a pouca idade do 

potencial segurado. As duas entrevistadas mais jovens da pesquisa confessaram 

não pensar na própria morte. Entretanto, outro entrevistado sem seguro e aos 50 

anos, afirma ter a “sensação de controle sobre a própria vida” e contar “que não 

morrerá tão cedo”, ao optar pela poupança e não pelo seguro. Apesar de mais velho, 
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ele também apresenta o comportamento que nega a imprevisibilidade da morte. 

Escolhe a poupança contando que continuará vivo e alocando recursos na 

aplicação.  

Segundo objetivo intermediário: estudar a relação entre comportamento 

financeiro e o seguro de vida. A compreensão de como ocorre a concorrência 

orçamentária entre produtos financeiros e o seguro foi pesquisada. Pessoas que 

optam por não adquirir a apólice de vida enxergam a poupança e os imóveis a 

serem deixados para herdeiros como produtos substitutos a esse seguro, com a 

ideia de que eles mesmos também usufruirão em vida o investimento realizado 

nesses produtos.  

Já no grupo de entrevistados com seguro, ao estudar a presença de produtos 

substitutos ao seguro de vida (poupança, fundos de investimento, previdência 

privada, imóveis e compra de moeda estrangeira), percebe-se que enxergam a 

importância de diversificar seus investimentos. Além disso, entendem os demais 

produtos financeiros como voltados ao seu uso em vida, diferentemente do seguro, 

que é voltado à segurança financeira dos seus descendentes após a sua morte. Eles 

percebem ainda de forma nítida que a poupança e a previdência privada dependem 

de sua sobrevivência para continuarem aportando capital e fazendo o montante 

crescer. Já pelo seguro de vida, em caso de falta, mesmo que tenham pago apenas 

uma mensalidade, sabem que o seu beneficiário receberá o valor integral da 

indenização, em grande parte das vezes superior ao que foi pago por eles para a 

seguradora em mensalidades.  

Ainda dentro do objetivo intermediário que abrange a compreensão do 

comportamento financeiro dos consumidores, a literatura demonstrou que haveria 

relação entre ter seguro de vida e a organização das finanças pessoais, 

investimentos em poupança, imóveis e ações (LUCIANO; OUTREVILLE; ROSSI, 

2015). Porém percebe-se a presença de entrevistados que optaram por não ter o 

seguro de vida, mas são investidores e altamente organizados em suas despesas 

pessoais. Mas optam por não tê-lo por diversos motivos. Consideram-se muito 

jovens, sem dependentes ou por preferirem outros produtos financeiros para 

alocação de recursos. 
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O terceiro objetivo intermediário era: investigar como se dá a relação entre o 

horizonte de tempo financeiro e o comportamento de compra em seguro de vida. 

Identificou-se, no grupo de segurados, consumidores que se endividam em prol de 

prazeres como viagens e compra de carros, possuem horizonte financeiro de tempo 

reduzido e são segurados, demonstrando que não necessariamente o fato de se ter 

seguro de vida está correlacionado com comportamentos conservadores e de alto 

planejamento financeiro. A incessante busca pelo deleite, como já foi mencionado, é 

muito forte na cultura brasileira. Mas em muitos casos a vontade de proteger o futuro 

financeiro de um filho convive com o hedonismo e o imediatismo. Sendo assim, o 

indivíduo opta pela aquisição do seguro de vida, com o objetivo de que esse capital 

segurado proteja economicamente seus dependentes.  

Esse mesmo imediatismo favorece que o consumidor pense apenas no seu 

momento presente e em usufruir de seus ganhos, influenciando a rejeição ao seguro 

de vida em outra parcela dos entrevistados. 

O quarto objetivo intermediário era: avaliar os gatilhos que despertam a 

intenção de adquirir o seguro de vida no comprador ou as barreiras que anulam essa 

mesma intenção. Entre os gatilhos que despertaram os entrevistados para a 

necessidade de compra do seguro estão a presença de um evento de óbito na 

família ou entre amigos. Esse evento influenciar na aversão ao risco, servindo por 

vezes como gatilho de compra ou ao menos como algo que o desperta para uma 

reflexão sobre a possibilidade real da própria morte e o fato de que o seguro de vida 

pode trazer tranquilidade para aqueles que ficam. Esse achado confirma a literatura 

de que a aversão ao risco está ligada à experiência de morte no círculo familiar do 

consumidor (CUBEDDU; RÍOS-RULL, 2005).  

Percebe-se ainda influência da família de procriação sobre o comportamento 

e planejamento dos entrevistados sobre se ter um seguro de vida, em detrimento da 

família de origem. O fato de pais e irmãos terem seguro de vida não se mostrou um 

gatilho tão importante para a o comportamento de compra quanto as decisões 

tomadas em conjunto com o cônjuge ou até mesmo sozinhos, para aqueles que não 

são casados. O novo formato familiar, no qual o entrevistado torna-se um adulto 

autônomo e responsável por suas decisões, é que define a escolha pelo consumo 

ou não consumo do serviço. 
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Percebeu-se ainda que aqueles que trabalham como profissionais autônomos 

ou empresários tem maiores chances de adquirir um seguro de vida (LUCIANO; 

OUTREVILLE; ROSSI, 2015). Sendo assim, entende-se que quando o entrevistado 

percebe que a sua ocupação profissional é instável, ele se interessa em obter a 

garantia oferecida pelo seguro de vida, como uma maneira de proteger a si mesmo 

em caso de invalidez e aos seus beneficiários em caso de falecimento, sendo 

também um gatilho de compra. No mais, não se percebeu nenhuma relação entre 

tipos de profissão e contratação de seguros. 

A presente pesquisa apresentou outra contribuição teórica que surpreendeu a 

pesquisadora. O quinto e último objetivo intermediário era investigar como o 

segurado percorre as cinco etapas de compra em seu processo decisório (ENGEL; 

BLACKWELL; MINARD, 2000). Apenas um dos entrevistados realizou uma compra 

planejada, percebendo o seguro como algo complexo, realizando ampla pesquisa 

com amigos especialistas e seu corretor de seguros (SOLOMON, 2016), tendo a 

marca da seguradora e as coberturas avaliadas minuciosamente nas etapas de 

Busca por Informações e Avaliação de Alternativas. Os demais compraram por 

impulso o que lhes foi oferecido pelo vendedor de seguros, fazendo pouca ou 

nenhuma pesquisa. O principal gatilho que propiciou a compra para esses 

entrevistados foi o oferecimento do vendedor, seja ele um corretor, um gerente de 

banco ou um consultor da companhia seguradora. O tempo de relação com o 

profissional de vendas mostrou-se importante para dois entrevistados, mas não 

sendo determinante, uma vez que também houve relatos de fechamento de compra 

por impulso e não planejada com vendedores até então desconhecidos.  

Foram identificados tipos de consumidores e não-consumidores de seguro de 

vida, detalhados na seção 5.10. 

Pela própria natureza da abordagem qualitativa, os resultados desta 

dissertação não permitem generalizações. No entanto, entende-se que contribuiu 

para o avanço e aprofundamento dos conhecimentos teóricos a respeito do 

processo de compra em seguro de vida. 
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6.2 SUGESTÕES GERENCIAIS 

Embora seja clara para os entrevistados com seguro a noção de que ele 

protege a outros na sua ausência, a palavra morte não apareceu quando foram 

solicitados a pensar sobre o serviço e seu principal benefício. Apenas referências 

positivas surgiram, como a noção de “tranquilidade” e “garantia” de conforto e alívio 

no futuro dos beneficiários. Já entre os não segurados, a palavra morte surgiu em 

grande proporção. Junta-se a isso as percepções colhidas na técnica projetiva. Por 

meio da aplicação da técnica, a imagem do seguro como alguém que “tenta vender 

algo” ou de “personalidade fechada” demonstra a negatividade que o produto traz 

para este grupo.  

A percepção de que há ausência de transparência no processo de 

comunicação entre segurado e corretora de seguros e/ou seguradora fica clara não 

somente em dados do Relatório de Atividades das Ouvidorias 2015 da CNseg 

(PINHEIRO; NOGUEIRA, 2016), presente na seção 5.9, mas também ao se ter uma 

segurada personificando o serviço como “um anjinho e um diabinho” e na ideia de 

que é alguém que “tenta vender algo”.  

Tendo em vista esses fatores, faz-se necessário que corretores de seguros e 

seguradoras realizem campanhas explicativas a respeito do produto, procurando 

esmiuçar as características do serviço, falando de suas vantagens, além de 

campanhas institucionais, reforçando sua imagem e credibilidade enquanto marca. A 

ideia é proporcionar informação e aumentar o índice de confianças nas instituições 

ligadas ao mercado segurador. 

Entre as vantagens do produto, as empresas do setor devem destacar para 

os potenciais clientes as coberturas a serem utilizadas para a proteção do próprio 

segurado, como a de doenças graves, já explicada no Capítulo 3, o fato de 

protegerem a família e o benefício de usufruírem sem culpa do seu capital poupado 

em aplicações, previdência privada e imóveis, em benefício próprio, sabendo que a 

família estará protegida pelo seguro de vida caso faltem.  

Deve-se destacar, ainda, que, caso o potencial segurado sofra algum 

imprevisto e faleça, o valor poupado ou aportado na previdência privada pode ser 

pequeno, deixando algo irrisório para os familiares. No seguro de vida não. Mesmo 

tendo pago apenas poucas mensalidades, o montante total do capital segurado 

estará garantido. Além disso, é valor em espécie, que entrará para os beneficiários 
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livre de impostos e sem passar por inventário, tendo maior liquidez ao ser 

comparado com o mercado de imóveis.  

6.3 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS  

Sendo o seguro de vida algo de grande importância social para os segurados 

e suas famílias, para futuros estudos recomenda-se o aprofundamento constante 

nas questões relacionadas ao consumo e ao processo de compra do referido 

serviço.   

Como o presente estudo foi feito com parcela privilegiada da população, para 

pesquisas futuras sugere-se análise do perfil de consumo das classes C e D, 

buscando maior compreensão do comportamento de diferentes contextos sociais, 

econômicos e culturais.   

Sugere-se ainda uma pesquisa quantitativa, primeiramente para ter-se a 

possibilidade de verificar estatisticamente os achados da presente pesquisa na 

própria classe AB. Feito isso, o mesmo percurso de pesquisa é sugerido para as 

classes C e D. Primeiro um estudo sobre o processo de compra, de abordagem 

qualitativa, para aprofundamento das questões e ampliação de horizontes de 

conhecimento sobre o comportamento do público no mercado segurador de vida. 

Após o estudo qualitativo, é recomendada a pesquisa quantitativa, com o objetivo de 

generalizar os achados.  
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APÊNDICE: ROTEIRO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Explicar de que forma a cultura brasileira influencia a busca ou a não 

busca pelo seguro de vida; 

•  Avaliar os gatilhos que despertam a intenção de adquirir o seguro de 

vida no comprador; 

• Investigar as fontes de informações pessoais e não pessoais que 

influenciam na escolha de um seguro de vida,  

• Analisar a forma como se dá a avaliação de alternativas na decisão de 

compra do seguro de Vida; 

 

TEMAS: 

 

• CULTURA FINANCEIRA / BRASILEIRA 

• GATILHOS  

• FONTES DE INFORMAÇÃO 

• AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

PERGUNTAS ESPECÍFICAS: 

 

TEMA CULTURA (comum aos dois grupos): 

 

• Checar o hábito de planejar finanças, como uso de planilhas e 

checagem de extrato bancário 

• Perguntar sobre a cultura familiar: alguém gasta mais na família, 

ganha mais, mais “pão duro”? 

• Perguntar sobre o habito de guardar dinheiro 

• Perguntar sobre a finalidade de poupança, caso haja (viagens, 

imprevistos) 

• Quando pensa em poupança, o que vem a mente? 
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• PERGUNTA PARA DIVIDIR O GRUPO: Tem seguro de vida? Seu/sua 

cônjuge tem? 

 

TEMA: GATILHOS 

Para o grupo que possui seguro de vida 

• Perguntar por que adquirir um seguro de vida 

• Associa a qual benefício 

• Estrutura familiar 

• Onde adquiriu (banco, corretora, trabalho) 

• Quando pensa em seguro de vida, o que vem a mente? 

• TÉCNICA PROJETIVA: Quem é a pessoa que possui seguro de vida? Ela 

acabou de entrar na sala.  Como ela está vestida? Estilo de roupa. Como é 

sua aparência física (usa óculos? Cor de cabelos, cor de olhos. Cor de pele). 

Com que personalidade ela se parece? Razões. Personalidade (é simpática? 

Extrovertida? Você tomaria um café com ela?). Quem são seus amigos? 

 

Para o grupo que NÃO possui seguro de vida 

 

• Perguntar por que NÃO adquirir um seguro de vida 

• Estrutura familiar 

• Quando pensa em seguro de vida, o que vem a mente? 

• TÉCNICA PROJETIVA: Quem é a pessoa que possui seguro de vida? Ela 

acabou de entrar na sala.  Como ela está vestida? Estilo de roupa. Como é 

sua aparência física (usa óculos? Cor de cabelos, cor de olhos. Cor de pele). 

Com que personalidade ela se parece? Razões. Personalidade (é simpática? 

Extrovertida? Você tomaria um café com ela?). Quem são seus amigos? 
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TEMA: FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Para o grupo que possui seguro de vida 

 

• Perguntar antes de tomar a decisão de compra, como buscou 

informações a respeito do seguro de vida. Se ouviu a opinião de 

parentes e amigos, recomendação de gerente de banco ou corretor, 

pesquisa na web, pesquisa nas redes sociais, fórum de debates, 

pesquisa em sites de opinião no estilo do Reclame Aqui, conhecimento 

sobre a marca da seguradora e da corretora e rede social das mesmas. 

• OBS: Desenvolver mais perguntas dependendo das respostas 

 

 

TEMA: AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

Para o grupo que possui seguro de vida 

 

• Perguntar o que teve relevância na avaliação de alternativas e decisão 

de escolha (opinião do gerente ou corretor, preço da mensalidade do 

seguro, coberturas disponíveis, entre outros); 

• Perguntar se há história de morte ou doença na família ou entre amigos 

que tenha influenciado na escolha; 

• Se houver influência de gerente de banco ou corretor, se é cliente 

antigo ou não; 

• Se houve algum tipo de venda casada (exemplo: comprou o seguro 

para obter vantagem em outro produto, como empréstimo ou seguro de 

automóvel); 

• Perguntar se sabe quanto paga; 

• Perguntar se entende as coberturas que tem, o que incluem e o que 

não incluem; 

• Identificar quais são os critérios julgados mais importantes. 

 


