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RESUMO 

 

 

 Este estudo visa mostrar os fatores que envolvem o processo de compra de 

um produto de seguridade, associando para isso os conceitos de serviços, 

marketing, marketing de serviços, marketing de relacionamento, segmentação de 

mercado e comportamento do consumidor. 

 A estrutura do trabalho além de incluir uma revisão teórica dos assuntos 

acima citados, se utiliza como público alvo para análise, os clientes do segmento 

Exclusivo e Preferencial do Banco do Brasil agência Araucária/PR. 

 As ferramentas utilizadas para a análise dos resultados são questionários 

com entrevistas qualitativas, dados internos do Banco do Brasil (BB) e outros dados 

do mercado segurador brasileiro. 

 O problema de entender o processo de compra de um produto do ramo de 

seguridade foi analisado contemplando o diferencial para a escolha de um 

determinado produto e/ou serviço, essencial para a construção da fidelidade do 

cliente. Pôde-se constatar que o caminho para a conquista e o encantamento do 

cliente passa necessariamente pela qualidade do atendimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Diante de um mercado altamente competitivo e de um cenário onde o cliente 

está cada vez mais exigente com relação ao atendimento prestado, o ramo de 

seguridade tem se caracterizado pela especialização e pela tentativa de 

diferenciação de alguns produtos. 

 

Dessa forma, a correta interpretação de todas as etapas de um processo de 

compra que ocorre na aquisição de um produto de seguridade torna-se fundamental 

para a qualidade do serviço prestado e, consequentemente, para a satisfação do 

cliente e um possível incremento das vendas. 

 

Fatores que influenciam muito no consumo são o econômico e o cultural. As 

variáveis sociais, ou seja, os valores e estilos de vida de cada consumidor e os 

grupos em que ele oferece influências como a família, os amigos, os parentes e até 

grupos de relações formais e informais também serão determinantes em suas 

escolhas. Dependendo da classe econômica que o consumidor pertence ele poderá 

ou não, usufruir de um determinado bem, produto ou serviço. 

 

De uma forma geral, as pessoas passam por etapas na decisão de compra 

que são processos para satisfazer as necessidades dos consumidores. Existem 

basicamente dois processos de decisão de compra: a compra por impulso e a 

compra racional. 

 

A compra por impulso, como o nome já diz, não se baseia em nenhum critério 

objetivo ou racional, sendo ditada por fatores emocionais e de personalidade. Ela se 

realiza na medida em que um ou mais dos sentidos humanos são estimulados, a 

saber: a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar, gerando o impulso. 
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A melhor maneira de estimular a compra por impulso, portanto, é reforçar os 

apelos que agucem um ou mais dos cinco sentidos humanos. Isso é possível através 

do reforço dos 4 P's do marketing: produto, preço, promoção e ponto. 

 

Já na compra racional, o mecanismo é mais complexo e se organiza, na 

mente do consumidor, em quatro etapas: reconhecimento do problema, busca de 

informações, avaliação de alternativas e decisão final. 

 

O processo racional de compra se inicia quando o consumidor reconhece que 

precisa de um produto ou serviço. As empresas de varejo precisam se posicionar 

como solucionadoras de problemas e provedoras de soluções, para que, desde o 

início deste processo, sejam alternativas válidas na mente deste consumidor. 

 

A etapa seguinte é a busca de informações, onde o consumidor procurará 

saber sobre as características e benefícios do produto ou serviço, sobre a segurança 

do relacionamento com a empresa e a respeito das condições financeiras da oferta. 

As instituições de varejo precisam estar aptas a prestar informações com exatidão, a 

oferecer alternativas viáveis e interessantes em produtos e serviços, e a se 

posicionar como consultoras do cliente, apoiando-o continuadamente antes, durante 

e depois da compra. 

 

A seguir, vem a avaliação das alternativas levantadas pelo consumidor. Ele 

vai comparar as informações que recolheu em várias instituições, procurando 

depurar quais são as melhores e mais atrativas para efetuar a compra. As empresas 

de varejo precisam conhecer o que os concorrentes oferecem e buscar diferenciais 

comerciais de atendimento, estimular o consumidor a optar por elas, falando com 

ele, flexionando o que for possível e agregando serviços adicionais ao produto ou 

vantagens para novos negócios futuros. 

 

Finalmente, após todo esse processo, o consumidor tem sua decisão, 

considerando que, caso tome uma decisão errada, ele ainda conta com proteção 

legal que lhe permita desistir do negócio, conforme reza o Código de Defesa do 
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Consumidor. As empresas de varejo precisam conhecê-lo a fundo, bem como 

adotarem uma postura de pós-venda que transmita ao consumidor a idéia clara e 

sólida de que ele fez o melhor negócio possível. 

 

O problema de identificar os motivos que levam um indivíduo a adquirir um 

seguro e, mais especificamente, um dos produtos de seguridade do Banco do Brasil, 

tem como objetivo dentro do tema proposto, criar uma nova abordagem para o setor 

no BB, buscando com isso um atendimento mais qualificado e integrado com as 

necessidades dos clientes. 

 

Tomando-se como exemplo, algumas instituições bancárias já utilizam 

serviços de pessoas especializadas e, assim, mais capacitadas para identificar as 

necessidades e proporcionar o melhor tipo de negócio para o cliente no que se 

refere à área de seguridade. 

 

Além de entender o desenvolvimento do processo de compra, o tema 

proposto visa salientar a importância da implementação, junto aos funcionários do 

Banco do Brasil, de um treinamento mais específico para um maior conhecimento no 

que diz respeito aos produtos vinculados a seguridade, sejam eles: BB Seguro Ouro 

Auto; Seguro Ouro Vida; Seguro Vida Mulher; BB Seguro Residencial e Empresa, 

entre outros. 

 

 A estabilidade econômica conquistada principalmente pela queda da inflação 

no país, mesmo sem a certeza da durabilidade, acarretou uma acentuada redução 

nos lucros das empresas de vários setores da economia, não poupando as 

instituições bancárias. 

 

 Diante dessa conjuntura, o mercado bancário tem buscado novas alternativas 

para incrementar seus resultados, e o setor de seguridade tem papel fundamental 

neste contexto, pois além de contribuir para o aumento do lucro dos bancos, exerce 

função de fidelização dos clientes. 
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 Nos últimos anos, o mercado bancário brasileiro tem sido alvo de grandes 

instituições financeiras internacionais, favorecidas pela globalização da economia, 

ocasionando uma concorrência extremamente acirrada e tornando o setor cada vez 

mais competitivo. 

 

 Esse ambiente fez com que a qualidade dos serviços, os custos, a tecnologia 

disponível e, principalmente, o bom atendimento, exercesse papel fundamental na 

conquista e/ou manutenção do cliente. 

 

 Assim, entender o processo de compra de um seguro, além de ter relação 

direta com a qualidade do atendimento e consequentemente com os interesses do 

banco, pode auxiliar de maneira decisiva no incremento das vendas dos produtos de 

seguridade. 
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OBJETIVO GERAL 

 

 Buscando reconhecer o problema, o presente trabalho tem por objetivo 

principal entender como ocorre o processo de compra de seguros dentro de uma 

agência do Banco do Brasil, com o intuito de propor melhorias para a 

comercialização destes produtos na instituição. 

 

 Assim sendo, este estudo visa aprimorar a qualidade do serviço prestado e 

aumentar o grau de satisfação dos clientes, identificando alternativas para um maior 

desenvolvimento do setor no Banco do Brasil. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fazem parte dos objetivos específicos determinar os fatores que atraem ou 

afastam os clientes na aquisição de um produto de seguridade, buscando identificar 

os requisitos que auxiliam na decisão de compra e que motivam um cliente a decidir 

em qual instituição ele adquirirá um produto do ramo de seguridade. 

 

 Além disso, este estudo também tem como objetivo específico, observar as 

influências internas, externas e situacionais para a decisão de compra de um 

produto da área de seguridade, isto é, identificar o que influencia o consumidor na 

hora da compra de um seguro. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo será apresentada a delimitação dos conceitos analisados para 

fundamentar o tema em estudo e entender o processo de compra dos produtos de 

seguridade no Banco do Brasil, propondo uma nova abordagem na prestação deste 

serviço na instituição, com o intuito de qualificar o atendimento e, por conseqüência, 

alavancar as vendas destes produtos no ambiente das agências. 

 

 

2.1. Serviços 

 

 A definição de serviços tem passado historicamente por um processo 

evolutivo que gradativamente reduz sua atividade funcional. Os fisiocratas, por 

exemplo, filósofos franceses do século XVIII, acreditavam que somente a terra 

proporcionava a riqueza verdadeira e consideravam todas as outras atividades como 

serviços. Portanto, nesta época, por volta de 1750, serviços eram todas as 

atividades, excluída a produção agrícola1. 

 

 Segundo a visão contemporânea, serviço é uma atividade que não culmina 

com uma troca na forma de um bem. Para ficar mais claro, alguns autores destacam 

que uma distinção implícita entre bens e serviços é a que considera bem como 

alguma coisa – um objeto, um artigo, um artefato ou um material – e serviço como 

um ato – uma ação, um esforço, um desempenho. 

 

 A Associação Americana de Marketing define serviços como “aquelas 

atividades, vantagens ou mesmo satisfações que são oferecidas à venda ou que são 

proporcionadas em conexão com a venda de mercadorias”. Essa definição tem sido 

contestada por alguns autores, sob a alegação de que ela poderia ser igualmente 

aplicada para definir produtos2. 

                                                 
1 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de Seguros. São Paulo: Iglu, 1988. 
2 TOLEDO, Geraldo Luciano. Marketing Bancário – Análise, Planejamento e Processo Decisório. São Paulo: 
Atlas, 1978. 
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O setor de serviços, nos dias de hoje, detém a maior participação no Produto 

Interno Bruto (PIB) dos países desenvolvidos e em muitos dos ainda em 

desenvolvimento. 

 

Atualmente, o setor de serviços é o que mais emprega mão-de-obra pelo 

mundo. No Brasil, este setor representa mais de 55% da economia nacional, ou seja, 

mais da metade da produção e dos empregos brasileiros provém de serviços3. 

 

Segundo Philip Kotler, "um serviço é qualquer ato ou desempenho 

essencialmente intangível que uma parte pode oferecer a outra e que não tem como 

resultado a propriedade de algo". Kotler afirma, ainda, que a execução de um 

serviço pode estar ligada ou não a um produto físico. 

 

Tomando-se por base este conceito, pode-se observar que as atividades 

exercidas pelos bancos, que normalmente comercializam produtos intangíveis, 

dependem essencialmente da habilidade dos funcionários em identificar as 

oportunidades e entender o funcionamento deste processo de compra para atender 

e satisfazer as necessidades dos potenciais consumidores destes produtos. 

 

Considerando o seguro como um bem não procurado, observa-se que a 

qualidade do serviço prestado exerce função primordial para o êxito e a satisfação 

do cliente no decorrer do processo de compra. De acordo com Gianesi e Corrêa, a 

qualidade do serviço prestado está diretamente ligada ao atendimento das 

expectativas do cliente. 

 

Por trás dos serviços prestados aos clientes está a interação com os mesmos 

e, dessa maneira, o marketing tem papel importante, sendo que este faz a interface 

entre a produção e o consumo, pois depois que um produto ou serviço é entregue, o 

que garante novas vendas é a interatividade da empresa com o cliente. 

 

 

                                                 
3 AFFONSO NETO, Anníbal e PORTO, Rafael Barreiros. Gestão de Marketing. Brasília: UNB/INEPAD, 2006. 
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2.2. Marketing 

 

O marketing é um dos fenômenos sociais mais significativos que marcam o 

final do século XX. Em poucas décadas constituiu-se em instrumento fundamental 

para a ampliação das vendas e a conquista de novos mercados. A sua importância 

econômica passou a ser tão acentuada que as empresas dedicam somas vultuosas 

para a divulgação dos produtos que fabricam ou dos serviços que prestam. 

 

Existem várias definições de marketing. Alguns autores procuram uma 

abordagem gerencial para definir marketing, enquanto outros buscaram uma 

abordagem societária, ou ainda consideraram a qualidade de vida como enfoque 

mercadológico. 

 

O atual conceito de marketing surgiu na década de 50, após a 2ª Guerra 

Mundial, quando o processo de industrialização se acirrou, aumentando a 

competitividade entre as empresas, sendo que a disputa pelos mercados trouxe 

novos e profundos desafios. 

 

De acordo com Kotler, marketing é "o processo social por meio do qual 

pessoas e grupo de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com 

a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros".4 

 

A Associação Americana de Marketing enunciou o marketing como "um 

processo pelo qual se planeja e efetua a concepção, a fixação do preço, a promoção 

e a distribuição de idéia, bens e serviços que estimulam trocas que satisfazem aos 

objetivos individuais e organizacionais”. 

 

Robert Hass, em 1978, definiu marketing como sendo o processo de 

descoberta e interpretação das necessidades e desejos do consumidor para as 

                                                 
4 KOTLER, Philip. Administração em Marketing. São Paulo: Atlas, 1999. 
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especificações de produto e serviço, a fim de criar a demanda para tais produtos e 

serviços e expandi-la5. 

 

Theodore Levitt resumiu o conceito de marketing dizendo que este está 

voltado para a conquista e retenção de clientes, afirmando que qualquer atividade 

desenvolvida por uma organização, com foco na conquista e na retenção de 

clientes, está diretamente relacionada ao marketing.6 

 

De fato, o marketing, a exemplo do que ocorre com todas as doutrinas sociais 

que envolvem alguma espécie de comunicação, possui um lado sombrio, revelando 

um alto poder manipulador de consumidores, gerando indiretamente um aumento no 

grau de inadimplência e pobreza de uma sociedade. Porém, a despeito desta 

posição perante o marketing, se constatará que este não é apenas útil, mas 

absolutamente necessário à sociedade. 

 

Com efeito, a finalidade do marketing, apontada pelos estudiosos da área, 

não é somente o aumento das vendas, mas sim a obtenção de lucros pela 

satisfação do cliente, formando o chamado marketing integrado. A mera obtenção de 

lucros simplesmente pelo aumento do volume de vendas é considerada 

completamente ultrapassada, ou até mesmo desconsiderada como relação de 

marketing pelos estudiosos da disciplina. 

 

Outro importante ponto, destacado por vários autores, trata da fidelização do 

cliente, que não é somente resultado da satisfação, mas do encantamento do 

cliente, que nos dias de hoje, é a maneira mais eficaz de uma organização manter 

seus clientes e conquistar aqueles que ainda não propiciam nenhum retorno para a 

empresa. 

 

No ramo da seguridade, também cabe destacar outra função fundamental 

ligada ao marketing que é o pós-venda. Diante disso, a qualidade na prestação do 

serviço e a capacitação para oferecer o retorno esperado ao cliente, tornam o pós-
                                                 
5 COBRA, Marcos. Marketing Básico – Uma Perspectiva Brasileira. São Paulo: Atlas, 1983. 
6 LEVITT, Theodore. Miopia em Marketing. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1986. 
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venda uma estratégia de marketing de suma importância na retenção e até mesmo 

para a alavancagem das vendas. 

 

 

2.3. Marketing de Serviços 

 

A aplicação das técnicas de marketing é possível tanto para produtos 

tangíveis como para serviços. A aplicação do marketing na área de serviços tem a 

mesma função que na área de tangíveis, ou seja, facilitar a realização de trocas. 

 

O conceito de marketing como filosofia de orientação ao consumidor passa a 

ser o primeiro passo na comercialização de serviços, assim como na 

comercialização de bens físicos. 

 

O marketing de serviços tem como foco os clientes atuais e potenciais, os 

funcionários e a interação cliente-prestador de serviços. A base do marketing de 

serviços é a qualidade do serviço prestado, sendo que a percepção da qualidade é 

fortemente influenciada pela experiência que cada cliente possui em relação a um 

serviço prestado, e essa impressão influencia de maneira decisiva a opinião de um 

cliente na escolha de um produto e/ou serviço. 

 

Para satisfazer alguém é necessário conhecê-lo, saber suas características e 

hábitos de compra. As vantagens da aplicação do conceito de marketing para as 

empresas que conhecem seus consumidores são várias. Conforme Geraldo Luciano 

Toledo (1978), a empresa da área de serviços terá benefícios reais provenientes de 

uma abordagem de marketing voltada mais para o mercado do que para o produto7. 

São eles: 

 

                                                 
7 TOLEDO, Geraldo Luciano. Marketing bancário: análise, planejamento e processo decisório. São Paulo: Atlas, 
1978. 
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• Visão mais ampla dos negócios: conhecendo as necessidades dos clientes, a 

empresa poderá compreender melhor as tendências do consumo e adaptar-se às 

novas oportunidades; 

 

• Possibilidade de agir mais rapidamente para captar novas oportunidades: a 

empresa inovadora poderá ter maiores possibilidades de ganho, apesar de o risco 

de inovar também ser bem alto. A redução dos riscos dar-se-á com o 

conhecimento do mercado e das suas tendências de desenvolvimento; 

 

• Vantagem diferencial na concorrência: conhecendo as tendências de consumo e 

as mudanças nos hábitos do consumidor, a empresa terá melhores oportunidades 

de desenvolver produtos mais dirigidos às necessidades do consumidor, e os 

serviços poderão apresentar vantagens diferenciais perante os concorrentes; 

 

• Recebimento de lucros com melhoria da qualidade de vida: a nova prática de 

comercialização leva em consideração uma maior harmonia entre os objetivos da 

empresa e os da sociedade. Produzindo produtos ou serviços que vão ao 

encontro dos anseios da sociedade, a empresa estará proporcionando um nível 

elevado de satisfação ao consumidor e permitindo a possibilidade de maiores 

ganhos no longo prazo; 

 

• Condicionamento de operações integralizadas: neste caso, a utilização do 

conceito de marketing poderá centralizar todas as operações da empresa no 

próprio consumidor, sendo mais fácil o processo de avaliação dos resultados para 

saber se os objetivos foram alcançados ou não. 

 

Apesar destas vantagens, os profissionais do setor de serviços reconhecem 

que há maior dificuldade na aplicação do conceito de marketing na área de serviços 

do que na área de produtos. Uma das razões é que os consumidores têm, 

acentuadamente, preferências variadas. A dúvida perante a variada gama de 

prestação de serviços apresentada e a falta de definição a respeito da necessidade 

dos mesmos são alguns dos fatores que dificultam a aplicação do conceito, fato 
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agravado ainda pela própria intangibilidade do produto, que dificulta os critérios de 

avaliação a serem aplicados pelo consumidor na ocasião da escolha. As fontes de 

incertezas são muitas. O cliente fica incerto no momento que surge a necessidade 

de contratação de um serviço: 

 

• O serviço é mesmo necessário? 

 

• Que tipo de serviço é necessário? 

 

• Quem deverá prestar o serviço? 

 

• Como será prestado o serviço? 

 

Muitas vezes o cliente sente a necessidade da contratação de um serviço e 

chama o profissional que, se for o caso, deverá identificar o problema e dar as 

sugestões necessárias. Por esta razão, o prestador de serviços é contratado para 

reduzir as incertezas que eventualmente surjam em uma determinada área, 

desconhecida para o cliente. O marketing de serviços exige habilidade, empatia e 

visão especiais, que não são necessárias para muitos profissionais de marketing de 

tangíveis. 

 

O marketing bancário é uma das peculiaridades do marketing de serviços, 

sendo que este possui as seguintes características: 

 

• Intangibilidade: os serviços não podem ser vistos ou tocados; 

 

• Inseparabilidade: no caso dos serviços bancários, a produção e o consumo 

ocorrem simultaneamente; 

 

• Variabilidade: a prestação de um serviço pode ser diferente no atendimento a 

cada cliente; 



 16 

• Perecebilidade: pois o serviço não pode ser "estocado", o que, no caso dos 

bancos, em dias de maior movimento, pode acarretar filas e mau atendimento. 

 

Outras características do serviço bancário são: 

 

a) Dupla relação: captam e emprestam recursos, ou seja, o cliente pode ser 

fornecedor e também consumidor (aplicador/tomador); 

 

b) Elevada regulamentação: que tem a função de proteger os clientes e manter a 

eficácia do sistema financeiro; 

 

c) Relação estável com o cliente: como as relações são normalmente frequentes, a 

relação entre banco e cliente costuma ser mais estável; 

 

d) Risco elevado: o risco é inerente a atividade bancária, pois está associado à 

manipulação do dinheiro; 

 

e) Inexistência de patente: sendo que qualquer boa idéia pode ser facilmente 

copiada pela concorrência8. 

 

 

2.4. Marketing de Relacionamento 

 

O marketing de relacionamento tem assumido um papel de não ser apenas 

uma ferramenta de convencimento do consumidor, um meio de transmissão de 

mensagens e conceitos, para tornar-se um verdadeiro integrador dos interesses do 

cliente. Este processo de comunicação se multiplica e a percepção da qualidade do 

atendimento começa a misturar-se com a percepção do atendimento 

individualizado9. 

                                                 
8 AFFONSO NETO, Anníbal e PORTO, Rafael Barreiros. Gestão de Marketing. Brasília: UNB / INEPAD, 
2006. 
9 ROCHA, Thelma & VELOSO, André. A Hora da Recompensa: Como Obter Sucesso Através dos Programas 
de Fidelização. São Paulo: Marcos Cobra, 1999. 
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Conforme aponta Grönross (1995), diferente do marketing de transação no 

qual a meta é conquistar clientes, o marketing de relacionamento tem como meta 

manter clientes. É fundamental compreender essa diferença para se perceber que 

no marketing de relacionamento as ações devem ser montadas visando à 

manutenção dos clientes no médio e longo prazo10. 

 

O marketing de relacionamento está baseado em três premissas: 

relacionamento, rede e interação. Quando se fala em marketing de relacionamento, 

não se faz referência apenas à relação com clientes, mas a um sistema complexo, 

que envolve diversos aspectos interligados, cujas características são os efeitos de 

longo prazo e a geração de benefícios para todas as partes envolvidas11. 

 

Considerando o seu papel na fidelização do cliente, as variáveis mais 

utilizadas pelo marketing de relacionamento são: o comportamento de compra, os 

hábitos de consumo e a mensuração da satisfação do cliente, sendo que o 

marketing de relacionamento tem por objetivo criar, manter e intensificar 

relacionamentos fortes e valiosos com os clientes. 

 

Segundo Spiller (2006), conservar um cliente através do marketing de 

relacionamento é mais barato e, portanto, mais vantajoso do que pelo marketing 

tradicional, sendo que o marketing de relacionamento possui uma abordagem mais 

qualitativa ao invés da quantitativa, pois, utilizando-se dele atingimos o cliente certo 

para o produto que desejamos vender12. 

 

Uma das ferramentas mais utilizadas no marketing de relacionamento é a 

gerência de relacionamento com o cliente ou do inglês Customer Relationship 

Managment (CRM) 13. 

 

                                                 
10 GRÖNROSS, Christian. Marketing, Gerenciamento e Serviço. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 
11 GUMMESSON, Evert. Total Relationship Marketing. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999. 
12 SPILLER, Eduardo Santiago. Gestão de Serviços e Marketing Interno. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 
13 GUMMESSON, Evert. Total relationship marketing. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999. 
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O CRM é uma abordagem empresarial destinada a entender e a influenciar o 

comportamento dos clientes, por meio de comunicações significativas, para melhorar 

as compras, a retenção, a lealdade e a lucratividade. O CRM é um processo 

interativo que transforma informações sobre clientes em relacionamento com 

clientes, por meio da utilização ativa e da aprendizagem. Esse processo é iniciado 

com a construção do conhecimento sobre o cliente, o que resulta em interações de 

alto impacto com ele. Isso permite que empresas ou agências estabeleçam 

relacionamentos lucrativos e de longo prazo com o cliente, e gerencie os seus 

recursos13. 

 

 

2.5. Segmentação de Mercado 

 

A divisão de mercado consumidor em pequenos lotes de clientes com 

percepção e comportamento semelhante em relação a necessidades e desejos é 

chamada segmentação de mercado. Ela deve orientar a estratégia de marketing, 

sendo que esta começa com a distinção de interesses ou de necessidades de 

clientes. 

 

Segmentação do mercado é, também, o processo de dividir um mercado em 

grupos de compradores potenciais que têm necessidades e desejos, percepções de 

valor ou comportamentos de compra semelhantes. O fundamento da segmentação 

de mercado é relativamente simples. Baseia-se na idéia de que um produto comum 

não pode satisfazer necessidades e desejos de todos os consumidores. O motivo é 

simples: os consumidores são muitos, dispersos em diversas regiões, têm hábitos de 

compra variados, gostos diferenciados e variam em suas necessidades, desejos e 

preferências. 

 

Assim sendo, não se pode tratar todos da mesma forma, bem como não se 

pode tratar todos de forma diferente. O que se pode fazer é tentar reunir grupos de 

pessoas com características, preferências e gostos semelhantes, e tratá-los como se 

fossem iguais. Como se percebe, o centro de toda a discussão é que existem 
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diferenças entre os consumidores, diferenças essas que devem ser consideradas no 

processo decisório da empresa. 

 

A idéia mais recente para orientar a estratégia de segmentação de mercado 

começa, não com a distinção de possibilidades de produto, mas sim, com a distinção 

de interesses ou de necessidades de clientes. A segmentação é a subdivisão do 

mercado em subconjuntos homogêneos de clientes, em que qualquer subconjunto 

pode, concebivelmente, ser selecionado como meta de mercado a ser alcançada 

com um composto de marketing distinto. 

 

Ao decidir segmentar o mercado, a empresa dispõe de poucas variáveis que 

estão sob controle do administrador de marketing. A empresa deve focar suas 

opções de segmentação sob quatro ângulos distintos: 

 

1. Setor: problema de concorrência; 

 

2. Segmentos: problema de oportunidade; 

 

3. Produtos: problema de adaptação; 

 

4. Distribuição e comunicação: problema de escolha14. 

 

A segmentação do mercado pode ocorrer de duas formas gerais básicas. A 

primeira refere-se às características que descrevem os consumidores como as 

geográficas; as psicografias – atividades, interesses e opiniões; e as demográficas – 

sexo, idade, raça ou etnia, condição socioeconômica, nível de instrução e tipos de 

famílias. 

 

A segunda segmentação refere-se à relação dos consumidores com o 

produto, como os benefícios desejados e a constância com que um consumidor 

compra a mesma marca de um determinado produto, ou seja, lealdade de marca. 

                                                 
14 RICHERS, Raimar e LIMA, Cecília Pimenta. Segmentação. São Paulo: Nobel, 1991 
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O objetivo básico da segmentação é concentrar esforços de marketing em 

determinados alvos, que a empresa entende como favoráveis para serem 

explorados comercialmente, em decorrência de sua capacidade de satisfazer a 

demanda dos focos, de maneira mais adequada. Cada segmento deverá ser 

constituído por grupos de consumidores que apresentem o mínimo de diferenças 

entre si, do ponto de vista das características adotadas, e o máximo de diferenças 

em relação aos demais segmentos. 

 

As principais vantagens da segmentação, segundo Richers (1991), são: o 

domínio de tecnologia capaz de produzir bens preferidos por certas classes de 

compradores; a maior proximidade ao consumidor final; a possibilidade de oferecer 

bens e serviços a preços altamente competitivos; a disponibilidade de pontos de 

venda adequados a seus produtos ou serviços; e a existência de veículos de 

publicidade que se dirijam direta e exclusivamente aos segmentos visados15. 

 

 Segmentar mercado atualmente é uma prática recorrente, porém, vem sendo 

esquecido que o maior diferencial do ser humano é sua capacidade de pensar e 

mudar. Ao segmentar um mercado as empresas acreditam que estão fechando uma 

cerca em volta dos seus potenciais clientes, contudo perdem o foco na forma como 

trazê-los para o consumo e fazer com que continuem consumindo. 

 

 

2.6. Comportamento do Consumidor 

 

O consumidor passa por um processo de decisão de compra que possui as 

seguintes etapas16: 

 

• Reconhecimento da necessidade: o consumidor é movido para a ação (compra) 

por uma necessidade; 

 

                                                 
15 RICHERS, Raimar. Segmentação. São Paulo: Nobel, 1991. 
16 MOWEN, John; MINOR, Michael. Comportamento do Consumidor. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 
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• Busca de alternativas: o consumidor identifica marcas e produtos alternativos e 

coleta informações sobre eles; 

 

• Avaliação das alternativas: o consumidor pesa os prós e contras das alternativas 

identificadas; 

 

• Escolha: o consumidor escolhe comprar ou não e toma outras decisões 

relacionadas com a compra; 

 

• Avaliação pós-compra: o consumidor procura confirmar ou não a escolha certa. 

 

A decisão de compra do consumidor é influenciada por variáveis psicológicas, 

sociais e situacionais. 

 

a) Variáveis Psicológicas: 

 

• Motivação: norteada pela necessidade ou desejo do consumidor em buscar sua 

satisfação. 

 

• Percepção: processo de reconhecer, organizar e dar significado às informações e 

aos estímulos percebidos pelos cinco sentidos. O consumidor lida com o 

ambiente comercial utilizando técnicas de percepção, tais como a atenção 

seletiva e a distorção seletiva. Na atenção seletiva o consumidor seleciona 

somente o que tem potencial para ser percebido, e, na distorção seletiva há uma 

contradição onde a nova informação é distorcida para se adaptar às crenças já 

estabelecidas. 

 

• Aprendizado: envolve alterações comportamentais resultantes da observação e 

da experiência. Divide-se em aprendizagem cognitiva (processo de formar 

associações e resolver problemas) e aprendizagem por meio da experiência com 

o contato real e uso do produto. 
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• Personalidade: definida, de modo geral, como o padrão de traços do indivíduo 

que influencia suas respostas comportamentais. A teoria dos traços de 

personalidade explica que um traço é qualquer característica na qual uma pessoa 

difere da outra, e a personalidade é descrita em termos de uma combinação 

específica de traços. Para serem úteis, as mensurações de traço devem se 

mostrar válidas e confiáveis, isto é, medir o que dizem que medem e se 

mostrarem consistentes ao longo do tempo. 

 

• Atitudes: é uma predisposição aprendida para responder a um objeto, pessoa ou 

situação, de modo coerente, favorável ou desfavorável. Desempenha um 

importante papel na avaliação das alternativas. No geral, todas as atitudes são 

aprendidas, têm direção e tendem a ser estáveis e generalizadas. 

 

b) Variáveis Sociais: 

 

• Cultura: é um conjunto de símbolos e artefatos criados por uma sociedade e 

transmitidos, de geração em geração, como determinantes e reguladores do 

comportamento humano. 

 

• Subcultura: é um grupo de pessoas, dentro de uma cultura, que exibem padrões 

de comportamentos característicos suficientes para distingui-lo de outros grupos 

dentro da mesma cultura. 

 

• Classe Social: é a posição dentro de uma sociedade, determinada por seus 

membros que classificam os grupos pelo seu poder aquisitivo. 

 

• Grupos de Referência: cada grupo, em uma sociedade, desenvolve seus próprios 

padrões de comportamento que, então, passam a servir de guia ou estrutura de 

referência para seus membros. 
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• Família: basicamente a família determina os principais valores e atitudes de um 

indivíduo. É na unidade residencial que normalmente aparecem os diferentes 

papéis que uma pessoa pode exercer em um processo de compra específica. 

 

c) Variáveis Situacionais: 

 

• Ambientes Físicos: efeitos físicos e espaciais concretos do ambiente que envolve 

uma atividade de consumo. 

 

• Ambientes Sociais: efeitos que outras pessoas provocam no local de compra no 

comportamento do consumidor. 

• Tempo: efeitos do tempo sobre a quantidade de atividades de consumo. 

 

• Definição da Tarefa: atividades necessárias para exercer uma outra tarefa. 

 

• Estados Antecedentes: predisposições dos consumidores por suas experiências 

passadas. 

 

Maslow (1970), identificou cinco níveis hierárquicos de necessidades, 

organizados na ordem que as pessoas buscam satisfazê-las. São elas: fisiológicas, 

de segurança, de estima, de auto-realização, de participação e amor17. 

 

Assim, a identificação da razão que leva o consumidor a comprar, e se sentir 

satisfeito com sua aquisição e investimento, pode auxiliar em muito na adequação 

da oferta de produtos e/ou serviços pelas empresas dentro do seu ramo de 

atividade. 

 

 

 

 

                                                 
17 MASLOW, Abraham. Motivation and Personality. Maslow Books, 2 edição 1970. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

 Neste capítulo, serão descritos os procedimentos adotados para obter as 

informações que embasaram a elaboração deste estudo, visando atingir os objetivos 

propostos, de acordo com o roteiro apresentado a seguir. 

 

 Com o propósito de ter um referencial dos produtos da área de seguridade do 

Banco do Brasil junto ao mercado segurador, inicialmente observou-se alguns dados 

internos e se fez um comparativo, procurando posicionar os produtos do banco neste 

ramo de mercado. 

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva qualitativa baseada, 

fundamentalmente, em entrevistas com clientes dos segmentos Exclusivo e 

Preferencial do Banco do Brasil, agência Araucária/PR. 

 

Foram elaboradas perguntas abertas para proporcionar a identificação do 

perfil do cliente, além de analisar o nível de conhecimento, a utilização e a satisfação 

com os serviços prestados pelas seguradoras e pelas pessoas que prestam 

atendimento na hora da contratação do serviço e em possíveis sinistros. 

 

A amostra contou com dezeseis clientes e como instrumento de coleta de 

dados foi utilizado um questionário aplicado com o auxílio dos respectivos gerentes 

de contas através de contato pessoal ou por telefone composto pelas seguintes 

perguntas: 

 

• Você tem conhecimento dos tipos de seguros que um banco possui e as 

coberturas que são oferecidas? 

 

• Você já tem algum tipo de seguro? Já precisou utilizar algum tipo de serviço da 

seguradora? Ficou satisfeito com o atendimento prestado? Por quê? 
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• Quais os motivos que o levam a adquirir um produto de seguridade? 

 

• O que você leva em consideração na escolha de um seguro? 

 

• Quais bens você acha importante segurar? 

 

• O que você espera da seguradora em caso de algum sinistro? 

 

• Você observa alguma vantagem em possuir um seguro vinculado a uma 

instituição financeira em que já é cliente? 

 

 No intuito de embasar a formulação dos dados fornecidos pelas informações 

levantadas, também foi objeto de análise alguns dados agregados internos do banco 

e um comparativo destes com algumas informações de todo o mercado segurador 

brasileiro. 

 

 Por fim, buscou-se estabelecer um elo das informações levantadas à luz da 

pesquisa e da fundamentação teórica apresentada. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Neste tópico será realizada a análise do processo vigente, sobre o qual serão 

propostas as melhorias entendidas como adequadas. 

 

A conceituação dos diversos tipos de marketing e do comportamento do 

consumidor corroboraram para uma análise mais adequada dos resultados 

levantados, baseados em dados do mercado de seguros, nos números internos 

divulgados pelo Banco do Brasil e nas entrevistas qualitativas efetuadas com os 

clientes. 

 

Analisando o comportamento dos indivíduos para identificar padrões, 

agrupando dados, comparando e separando as variáveis na intenção de buscar 

contribuições para a melhoria do processo de compra/venda dos produtos de 

seguridade comercializados no BB, utilizou-se de fundamentação teórica para 

análise dos dados coletados. 

 

 

4.1. Posição do mercado segurador brasileiro e dados internos do Banco do 

Brasil 

 

 A atividade seguradora no Brasil teve início com a abertura dos portos ao 

comércio internacional, em 1808, juntamente com a criação do Banco do Brasil. A 

primeira sociedade de seguros a funcionar no país foi a "Companhia de Seguros 

BOA-FÉ", em 24 de fevereiro daquele ano, que tinha por objetivo operar no seguro 

marítimo18. 

 

Neste período, a atividade seguradora era regulada pelas leis portuguesas. 

Somente em 1850, com a promulgação do "Código Comercial Brasileiro" (Lei n° 556, 

de 25 de junho de 1850) é que o seguro marítimo foi pela primeira vez estudado e 

regulamentado em todos os seus aspectos18. 
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 O mercado segurador brasileiro já havia alcançado desenvolvimento 

satisfatório no final do século XIX. Concorreram para isso, em primeiro lugar, o 

Código Comercial, estabelecendo as regras necessárias sobre seguros maritimos, 

aplicadas também para os seguros terrestres e, em segundo lugar, a instalação no 

Brasil de seguradoras estrangeiras, com vasta experiência em seguros terrestres18. 

 

 Essa abertura do mercado brasileiro às seguradoras estrangeiras mantém 

estrita sintonia com a tendência de globalização dos mercados, que nos últimos 

anos vem ocorrendo em escala planetária. Trata-se de um processo que, 

abrangendo o mundo inteiro, induz à quebra das barreiras e dos isolamentos 

geográficos, e ao surgimento de um novo quadro de relações produtivas, em que o 

capital a cada dia torna-se menos político e mais financeiro que nunca. O Brasil, pelo 

porte de sua economia, desponta com irresistível apelo aos capitais globalizados e 

tem sabido aproveitar essa vantagem conjuntural. Somente em 1998 o país recebeu 

mais de U$ 28,7 bilhões em investimentos estrangeiros diretos18. 

 

É relevante destacar que os efeitos da abertura do mercado segurador ao 

capital externo foram percebidos já em 1996 e 1997, anos marcos por acentuada 

movimentação institucional e inúmeros processos de fusões de seguradoras 

brasileiras e estrangeiras. Como conseqüência, a participação dessas empresas no 

total de prêmios arrecadados no Brasil, que em 1994 representava apenas 4,16%, 

subiu para 6,33% em 1996, 17,94% em 1997, e 21,12% no primeiro semestre de 

199818. 

 

 O mercado de seguros do Brasil recebeu R$ 50.986.030 em 2005 e R$ 

59.303.672 em 2006 relativo a prêmios, totalizando um incremento de 16,31% em 

doze meses19. 

 

 Diante desse promissor cenário do mercado segurador no país, o faturamento 

relativo aos prêmios totais de seguros, em termos gerais, também tem crescido no 

Banco do Brasil, como mostra a tabela a seguir20: 
                                                 
18 http://www.susep.gov.br/menususep/historiadoseguro.asp 
19 http://www.fenaseg.org.br/main.asp 
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Seguros    

Faturamento (R$ mil) Abr a Jun/06 Abr a Jun/07 Var. % 

Seguros (Prêmio Total)    

- Veículos 417.155  431.721 3,5 

- Vida/Outros 595.402  627.999  5,5 

- Saúde 68.962  63.384 -8,1 
 
Fonte: Banco do Brasil – Relações com Investidores – 15/05/2007 

 

 Fazendo uma análise dos dados do mercado de seguros brasileiro e dos 

fornecidos pela tabela acima, constata-se que o crescimento destes produtos no 

Banco do Brasil tem sido menor que os do mercado segurador de uma forma geral. 

 

 No segundo trimestre de 2007 comparado ao segundo trimestre de 2006, o 

ramo de veículos e vida/outros, ainda teve um crescimento de 3,5 e 5,5% 

respectivamente, mas, no ramo de saúde, no mesmo período, o faturamento relativo 

aos prêmios totais teve um decréscimo de 8,1%20. 

 

 A Brasilveículos Companhia de Seguros, subsidiária do Banco do Brasil no 

ramo de veículos, por exemplo, ocupa a sexta posição no ‘ranking’ do mercado 

segurador brasileiro no que se refere ao faturamento dos prêmios pagos as 

empresas21. 

 

 Considerando os dados levantados, constata-se que o BB tem muito espaço 

para buscar melhorias, desenvolvendo novas abordagens e com isso incrementar as 

vendas dos produtos do ramo de seguridade. Para isso, a correta compreensão de 

todas as etapas do processo de compra de um seguro, exerce papel fundamental 

para a consecução destes objetivos. 

 

                                                                                                                                                         
20 http;//www.bb.com.br/portalbb 
21 http://www.bbseguroauto.com.br/main.asp 
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 Apesar de oferecer seguros para todo tipo de necessidade e contribuir com a 

segurança da vida e do patrimônio dos seus clientes, o Banco do Brasil está muito 

aquém do seu potencial considerando a sua importância e influência dentro do 

mercado brasileiro de seguridade. 

 

O BB exerce papel fundamental na economia brasileira e portanto tem todas 

as condições de ocupar papel de maior destaque diante de um mercado que se 

encontra em franca expansão. 

 

E para cumprir a missão de “ser a solução em serviços e intermediação 

financeira, atender às expectativas de clientes e acionistas, fortalecer o 

compromisso entre os funcionários e a empresa e contribuir para o desenvolvimento 

do país,”20 o Banco do Brasil precisa investir grande esforço para proporcionar a 

seus clientes e colaboradores condições favoráveis para um maior crescimento de 

sua carteira de seguros. 

 

 Dessa forma, a qualificação dos funcionários, através de treinamentos 

específicos e adequados aos produtos de seguridade, é um aspecto de suma 

importância e que, sem dúvida nenhuma, faz a diferença na qualidade do serviço 

prestado e, consequentemente, no desenvolvimento deste setor na instituição. 

 

 

4.2. Entrevistas qualitativas 

 

De acordo com as entrevistas realizadas (anexos), em um universo de 

dezeseis respondentes, treze afirmaram que já tinham conhecimento de pelo menos 

alguns dos seguros oferecidos pelo Banco do Brasil. Dentre esses clientes, três 

conhecem apenas algumas modalidades. 

 

Observa-se desta maneira que, de uma forma geral, os clientes têm a idéia de 

que o banco trabalha com produtos da área de seguridade, mas que segundo 

palavras de alguns entrevistados, ainda carece de maior qualificação e de 
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atendentes preparados a orientá-los sobre os procedimentos, os benefícios e as 

vantagens em se adquirir um seguro no BB. 

 

Com relação a questão levantada aos entrevistados se já possuíam algum 

tipo de seguro, treze afirmaram que já tem algum seguro, e destes, onze já 

utilizaram algum dos serviço da seguradora. Um dos clientes comentou que quando 

entrou em contato com a seguradora do Banco do Brasil se sentiu meio ‘perdido’ em 

um primeiro momento, pelo fato de receber um atendimento impessoal pela central 

de atendimento ao segurado na ocasião em que esperava não só que seu problema 

fosse resolvido, mas também, que a seguradora lhe proporcionasse uma certa 

tranquilidade para a resolução do problema. 

 

Outro cliente salientou que um dos fatos que o leva a não ter um seguro em 

banco é exatamente porque, de um modo geral, essas instituições financeiras não 

possuem a figura de um corretor especializado e sempre de prontidão a ajudá-lo no 

caso de algum sinistro. Este citou o exemplo de que, quando bateu o carro, o seu 

corretor foi até o local do acidente e tomou todas as providências necessárias, 

eliminando muito dos transtornos e incômodos que poderia sofrer. 

 

Segundo os dados levantados, todos os entrevistados que possuem seguro 

no Banco do Brasil e utilizaram algum tipo de serviço, ficaram satisfeitos com o 

atendimento prestado. De acordo com o depoimento do senhor Afonso22, cliente do 

Banco do Brasil há mais de vinte anos, toda vez que necessitou de alguma 

informação e/ou serviço, como por exemplo no caso de um produto de seguridade, 

sempre foi prontamente atendido, ficando satisfeito em todas as ocasiões. 

 

Observa-se com isso que, de uma forma geral, o atendimento pós-venda no 

caso dos seguros do BB, mostra-se satisfatório, mas é importantíssimo que o 

máximo de informações e esclarecimentos sejam fornecidos na hora da contratação 

do seguro. Esses procedimentos fazem com que os clientes se sintam mais seguros 

                                                 
22 Para preservar a identidade dos clientes seus nomes verdadeiros foram substituídos por nomes fictícios. 
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e confiantes com o que estão adquirindo e quando da necessidade da utilização de 

algum serviço saibam o que a seguradora pode fazer para auxiliá-los. 

 

Dentre os clientes que já utilizaram algum serviço prestado por uma 

seguradora, os principais motivos de satisfação são a eficiência, a agilidade e a 

rapidez no atendimento. A eficiência é comprovada pela senhora Marinês22, cliente 

do segmento exclusivo do Banco do Brasil agência Araucária e possuidora de um 

seguro BB Vida Mulher, que comentou que em duas ocasiões em que precisou 

utilizar um serviço oferecido pela seguradora, uma vez por conta de um vazamento 

hidráulico e na outra pela necessidade de manutenção na rede elétrica em sua 

residência, ficou amplamente satisfeita com o serviço prestado, citando a eficiência e 

a agilidade como pontos fundamentais para a qualidade do atendimento. 

 

Do total de entrevistados que citaram nenhum ou mais de um motivo para 

aquisição de um seguro, a segurança e a tranquilidade aparecem como as palavras 

mais lembradas. Comodidade pela possível monitoração e garantia da posse do 

bem são algumas das explicações dadas por parte dos entrevistados que lembraram 

da segurança e da tranquilidade como justificativas para adquirir um seguro. 

 

Também citado como um dos principais motivos para a aquisição de um 

seguro, a questão de algum infortúnio como roubo. Alguns clientes comentaram da 

sensação de não ter uma preocupação excessiva, por exemplo, quando por 

necessidade acabam deixando o veículo estacionado na rua, correndo o risco de ser 

roubado, ou quando viajam e se ausentam da residência por vários dias e aumenta 

a possibilidade de que esta seja invadida, podendo ocasionar, em ambos os casos, 

prejuízos financeiros difíceis de serem recuperados. 

 

Foi solicitado aos entrevistados que falassem sobre algumas características 

que considerassem importante na escolha de uma seguradora. Tradição no 

mercado, considerando idoneidade e solidez da empresa, foram as justificativas 

mais lembradas neste item. Três clientes comentaram o fato de que só possuem 

seguro do Banco do Brasil por acreditar na tradição e na solidez da empresa no 
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mercado, salientando que não se importam em pagar um pouco mais caro, 

preferindo contratar um seguro em uma empresa em que têm confiança. 

 

O valor do prêmio, o atendimento e a qualidade do serviço prestado, medida 

principalmente pela agilidade, também foram características bastante citadas na 

tomada de decisão pela escolha de uma seguradora. 

 

Outra questão levantada foi relativa aos bens que considera importante 

segurar. Comentado pela maioria dos entrevistados foi o fato de os bens que 

possuem o maior risco de algum prejuízo e que sejam de valor expressivo, alertando 

para o fato da dificuldade de repô-los e recuperâ-los, normalmente são os bens mais 

importantes a serem segurados. 

 

Veículos como automóveis e caminhões foram os mais citados como os bens 

mais importantes a segurar, principalmente pelo fato de que, segundo os 

entrevistados, são àqueles que possuem o maior risco de haver algum prejuízo. 

Imóveis residenciais e comerciais também foram bastante lembrados, em 

decorrência de possuirem normalmente um maior valor agregado. 

 

Outros bens como equipamentos e eletrodomésticos foram incluídos entre os 

bens importantes a segurar. Seguros de vida, como comentários dos próprios 

entrevistados, são aconselháveis, fundamentalmente porque proporcionam uma 

tranquilidade e uma maior segurança a família e/ou ao beneficiário, em caso de 

necessidade. 

 

Também foi solicitado aos entrevistados que comentassem o que esperam de 

uma seguradora na hora de um sinistro. Questões como agilidade, rapidez, 

objetividade e pronto atendimento foram as qualidades mais lembradas. 

 

Esclarecimentos sobre a cobertura total contratada, bom atendimento e 

cumprimento do contrato foram outras características citadas pelos entrevistados. O 

senhor Valdomiro22, um dos clientes que proporcionam ótimo retorno financeiro à 
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agência, comentou que mais importante que o preço que está pagando por aquilo 

que está contratando, é realmente ele ter ciência e total transparência sobre as 

cláusulas ou qualquer outro tipo de ônus que venha a ter na hora da utilização de 

um dos serviços contratados. 

 

A última questão levantada foi se os clientes observavam alguma vantagem 

em possuir um seguro vinculado ao banco. A grande maioria dos entrevistados 

percebem alguma vantagem em possuir um produto e/ou serviço atrelado a 

instituição financeira que utilizam normalmente, fundamentalmente, pela questão da 

comodidade. “O fato de possuir um seguro em um banco em que já sou cliente, me 

traz inúmeras vantagens, como a facilidade de efetuar o pagamento do prêmio com 

débito em conta, a comodidade pela centralização de vários tipos de transações em 

uma única instituição e a vantagem de já conhecer a empresa e as pessoas a quem 

devo recorrer quando necessito de alguma ajuda ou esclarecimento” (depoimento do 

senhor Adolfo22, cliente do segmento exclusivo da agência Araucária). 

 

Alguns dos entrevistados não observam vantagem em possuir um seguro 

atrelado ao banco, porém também não vêem nenhum problema em ter um seguro 

em uma instituição financeira. Outros comentaram o fato de que são clientes há 

muitos anos do banco, e consideram a confiança como a principal vantagem em se 

adquirir um seguro em uma instituição em que já são clientes. 

 

Apesar de surgir várias opiniões contraditórias a respeito do atendimento e do 

grau de satisfação do serviço prestado, constata-se que o nível de exigência dos 

consumidores para com a execução de um determinado serviço está cada vez 

maior. Considerando a diversidade e as características de cada indíviduo, um 

serviço que pode ser considerado excelente por um consumidor, pode não atender 

às expectativas do outro. 

 

Diante das questões levantadas, pode-se observar que para que uma pessoa 

mude de seguradora, esta deve possuir algum diferencial, sendo que o custo da 

mudança acaba sendo um fator muito importante na contratação de um seguro. 
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Outro ponto importante a ser observado na análise dos resultados é que a 

excelência e a qualidade do atendimento é o principal motivo de satisfação de um 

cliente em todo o processo de compra de um seguro. 

 

O sentimento observado em todas as entrevistas efetuadas, foi o de que a 

forma impessoal de como o banco trata os seus segurados, de um modo geral, 

acaba não ‘encantando’ o cliente, que tem a sensação de que seus problemas são 

tratados de forma padronizada. 

 

Assim sendo, o bom atendimento, diretamente ligado a qualificação dos 

funcionários, é o fator mais observado e que mereceu maior destaque por parte dos 

entrevistados. 

 

Refletindo sobre todas as posições relatadas, pode-se concluir que além da 

atitude e da postura de parceria de todos os colaboradores da empresa com seus 

clientes, o banco precisa rever alguns direcionamentos e posições no que tange ao 

ramo de seguridade. 

 

 

4.3. Resultados à luz da literatura pesquisada 

 

 Segundo a literatura pesquisada, o processo de compra de seguros tem no 

seu ‘corretor’, a figura de maior importância no decorrer de seu desenvolvimento. 

 

 As estratégias de promoção atuam no sentido de alcançar o subconsciente do 

consumidor com a penetração do apelo, influenciando o seu processo e, 

consequentemente, a sua decisão de compra. 

 

 Um fator fundamental é a adequada seleção dos veículos que servirão de 

canal de comunicação para o esforço promocional. Existem diversas alternativas que 

precisam ser criteriosamente analisadas. A correta escolha do canal pode 

determinar ou não o sucesso do esforço promocional. 
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 A venda pessoal, canal mais utilizado na venda dos produtos do ramo de 

seguros no banco, é o conjunto de atividades desenvolvidas com o intuito de 

informar, motivar e convencer o cliente a adquirir um produto ou serviço, podendo 

incluir ou não a concretização da venda propriamente dita. 

 

 Muitos acreditam que a principal função de um vendedor é vender. Porém, 

muito mais do que simplesmente fechar um negócio, o trabalhador que atua 

diretamente na venda de produtos e/ou serviços, representa a empresa junto ao 

cliente, e dele depende, em grande parte, a imagem do produto e da própria 

empresa. 

 

 Dessa forma, o desenvolvimento de boas relações com os vários públicos 

alvos da empresa, é a melhor forma de construir uma imagem corporativa favorável 

e capaz de manipular, afastar rumores, histórias ou eventos desfavoráveis. O bom 

relacionamento com os clientes da sua instituição, também auxilia a antecipar as 

dificuldades e observar eventuais atitudes ou percepções negativas do público. 

 

 Identificar os ambientes internos, externos e econômico no ramo em que está 

atuando, também contribui para o desenvolvimento dos negócios. Por isso, 

identificar e posicionar a sua empresa dentro do mercado, seja pela análise de 

dados do mercado e da empresa, seja pela execução de entrevistas com seus 

clientes, colaboram de maneira importante na compreensão do desenvolvimento do 

processo de compra e consequentemente na melhoria dos produtos e seviços 

oferecidos aos seus clientes. 

 

 Considerando o seguro como instrumento de proteção, de acordo com as 

informações levantadas, ele apresenta uma série de vantagens para seu consumidor 

e a sociedade como um todo. Entre estes benefícios pode-se citar: 

 

• a segurança oferecida; 

 

• a possibilidade de servir como base para crédito; 
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• a redução de prejuízos, pois com a indenização o segurado pode repor o valor do 

bem sinistrado; 

 

• o benefício a comunidade com provisão para o futuro, melhorando a alocação de 

recursos e o fundo para investimentos a longo prazo; 

 

• o aumento da produtividade dos funcionários por proporcionar maior tranquilidade 

quanto à expectativa de riscos; 

 

• o estímulo a prevenção de riscos, uma vez que quanto maior for a proteção 

desenvolvida pelo segurado, menores serão as taxas a pagar; e 

 

• as vantagens específicas em cada uma de suas modalidades23. 

 

Portanto, de acordo com os dados levantados e à luz da literatura 

pesquisada, os principais fatores que influenciam na escolha de uma seguradora 

são os referentes à capacidade da empresa, ou seja, boa reputação, organização, 

solidez financeira e qualidade das informações prestadas. 

 

Buscando uma relação das entrevistas efetuadas, com alguns conceitos do 

marketing, as características percebidas pelos clientes com relação a qualidade dos 

serviços prestados são: 

 

a) a confiabilidade – fator salientado pela maioria dos entrevistados; 

 

b) a competência – observada pelo conhecimento dos serviços oferecidos; 

 

c) a cortesia – comentada pelas formas de abordagens, relativas ao tratamento 

dado aos clientes em todas as fases do processo de compra; 

                                                 
23 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de Seguros. São Paulo: Iglu, 1988, p. 24. 
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d) a credibilidade – observada pela solidez e honestidade da empresa; 

 

e) a compreensão e o conhecimento do cliente – identificação das necessidades 

do cliente; 

 

f) a rapidez de resposta – constatada pela disposição e interesse dos 

funcionários em fornecer o serviço esperado; 

 

g) o acesso – facilidade de estar sempre disponível e acessível ao cliente; 

 

h) a comunicação – manter sempre os clientes informados utilizando uma 

linguagem compreensível; 

 

i) o custo – não se refere somente ao valor a pagar mas também está 

associado ao tempo, ao esforço e ao desgaste para obter o serviço; 

 

j) a segurança – não oferecendo qualquer tipo de perigo ou risco e sem deixar 

qualquer tipo de dúvida com relação ao que vai ser fornecido; 

 

k) o profissionalismo e a habilidade – os funcionários, os sistemas operacionais 

e os recursos físicos devem solucionar os problemas dos clientes de forma 

profissional e condizente às expectativas; 

 

l) as atitudes e os comportamentos – prestar o atendimento de forma 

espontânea e amigável; 

 

m) a atmosfera – refere-se ao sentimento que o cliente tem durante o processo 

de atendimento; 

 

n) a flexibilidade – capacidade rápida de adaptação às necessidades do cliente. 
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Diante disso, cada vez mais a transparência e a eficiência do atendimento 

prestado serão decisivos na escolha e por consequência no desenvolvimento da 

área de seguridade de uma empresa que se propõe a atuar e investir neste setor. 

 

Identificar e reconhecer que todas as fases que envolvem um processo de 

compra exercem significativa importância na satisfação do cliente é um fator que 

com certeza proporcionará ganhos a instituição, seja para a manutenção, seja para 

o crescimento da base de clientes. 

 

 Analisando os resultados levantados e apoiando-se na literatura pesquisada, 

observa-se que o que realmente atrai um consumidor na compra de um um seguro é 

uma soma de fatores que passa necessariamente pela qualidade na prestação do 

serviço, pela confiabilidade da empresa e pela segurança das informações 

prestadas, além de outros fatores já citados no decorrer do trabalho. 

 

 Diante dos fatos relatados, é importante salientar que as alternativas 

propostas têm a intenção de colaborar para o melhor desempenho não só do setor 

de seguridade na instituição, mas também para o maior desenvolvimento da 

qualidade de todos os processos que envolvem a compra de um produto em um 

mercado que a cada dia possui um consumidor mais exigente e conhecedor dos 

direitos e possibilidades existentes na aquisição de um determinado bem. 
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5. CONTRIBUIÇÕES E CONCLUSÕES 

 

 

 De acordo com o objetivo geral deste trabalho, os estudos e análises foram 

voltados a propor melhorias no processo de comercialização dos produtos de 

seguridade no Banco do Brasil, visando aprimorar a qualidade do serviço prestado e, 

consequentemente a satisfação dos clientes consumidores destes tipos de produtos. 

 

 Os conceitos de marketing abordados no presente estudo foram utilizados 

visando entender os aspectos a serem considerados para conseguir entender às 

expectativas do cliente e conciliar com as estratégias do banco, que vem 

constantemente buscando a melhoria nos processos e no atendimento ao cliente no 

intuito de cada vez mais potencializar novos negócios e expandir sua área de 

atuação, para poder enfrentar a acirrada concorrência existente no mercado. 

 

Sendo meio importante na comercialização de produtos e serviços, o 

marketing é atividade que a cada dia se faz mais presente na vida das pessoas. Sua 

importância é notável dentro da cadeia produtiva. A concorrência cada vez maior e a 

necessidade de permanecer no mercado são motivos que levam a meios de venda 

cada vez mais agressivos. 

 

 Desse modo, entender o funcionamento do processo de compra dos produtos 

do ramo de seguridade como um todo, torna-se uma ferramenta fundamental para 

desenvolver e alavancar as vendas destes produtos no Banco do Brasil, pois a 

crescente competitividade em nível mundial tem acirrado a concorrência no mercado 

segurador brasileiro e especialmente no mercado bancário. A quantidade de 

informações disponíveis nos dias de hoje, possibilitam ao cliente comparar os 

serviços, passando a exigir maior qualidade e menor custo dos mesmos. 

 

 Outro importante ponto a ser levantado refere-se a maior ênfase ao 

treinamento dado aos funcionários para o aumento da qualidade do serviço prestado 

e conseqüente satisfação dos clientes. 
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 A figura de um especialista, a do corretor de seguros, ainda está muito 

presente no mercado segurador brasileiro, e para que as instituições bancárias 

possam lograr êxito com crescimento sustentável no setor, a qualificação dos 

profissionais que atuam diretamente neste segmento torna-se fundamental para 

proporcionar ao cliente a excelência no atendimento. 

 

 A constante ameaça observada pela ingresso de empresas multinacionais 

que já perceberam o promissor mercado segurador no país, surge como mais um 

importante motivo pelo qual o Banco do Brasil deve investir um esforço maior para 

obter uma posição de destaque no setor, garantindo aos seus clientes uma opção 

segura e confortável para continuar a prestigiar e ampliar os seus negócios com a 

instituição. 

 

 Por fim, cabe ressaltar que o setor de seguros no país possui grande 

potencial e tem muito a ser explorado ainda. Com o advento da globalização, 

acarretando o ingresso de grandes empresas buscando conquistar novos mercados, 

para que o Banco do Brasil possa manter posição de destaque no ramo de seguros, 

o papel de atender seus clientes de forma a fidelizá-los e ampliar seus negócios com 

a instituição, passa fundamentalmente pela qualidade dos produtos e serviços 

colocados à sua disposição. 
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ANEXOS 

 

 

TOTAL  DE QUESTIONÁRIO RESPONDIDOS: 16  
   
Sobre conhecimento de seguros que um banco oferece: % 
SIM, CONHEÇO 10 62,5 
NÃO, NÃO CONHEÇO NENHUM 3 18,75 
CONHEÇO APENAS ALGUNS 3 18,75 

TOTAL 16 100 
   
   
Já possui seguro? Já utilizou e ficou satisfeito?  % 
JÁ POSSUO, JÁ UTILIZEI, FIQUEI SATISFEITO 11 68,75 
NÃO POSSUO 3 18,75 
JÁ POSSUO, NUNCA UTILIZEI 2 12,5 
JÁ POSSUO, JÁ UTILIZEI, NÃO FIQUEI SATISFEITO 0 0 

TOTAL 16 100 
   
 Motivo da satisfação:  % 
ATENDIMENTO / EFICIÊNCIA 5 45,45 
RAPIDEZ / AGILIDADE 3 27,27 
SEM MOTIVO ESPECÍFICO / ATENDEU AS 
EXPECTATIVAS 3 27,27 

TOTAL 11 100 
   
   
Motivos para aquisição de um seguro:  % 
SEGURANÇA  7 38,89 
TRANQUILIDADE / PRECAUÇÃO 4 22,22 
ROUBO / INFORTUNIOS 3 16,67 
GARANTIR VALOR DO BEM / EVITAR PREJUÍZOS 2 11,11 
ASSESSORIA NECESSÁRIA NUM SINISTRO 1 5,56 
NO MOMENTO, NENHUM 1 5,56 

TOTAL 18 100 
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Características que considera na escolha de uma seguradora: % 
IDONEIDADE / TRADIÇÃO DE MERCADO / SOLIDEZ 8 29,63 
VALOR DO SEGURO 6 22,22 
ATENDIMENTO / AGILIDADE / QUALIDADE 4 14,81 
CONFIANÇA / GARANTIA 2 7,41 
SERVIÇOS OFERECIDOS 2 7,41 
COBERTURA 2 7,41 
COMODIDADE 1 3,70 
OPINIÃO DOS CLIENTES DA EMPRESA 1 3,70 
SEM MOTIVO ESPECÍFICO 1 3,70 

TOTAL 27 100 
   
   
Quais bens considera importante segurar:  % 
CARRO / CAMINHÃO 12 37,50 
IMÓVEL RESIDENCIAL 12 37,50 
BENS / EQUIPAMENTOS / ELETRODOMÉSTICOS / 
MÓVEIS 4 12,50 
VIDA 3 9,38 
IMÓVEL COMÉRCIAL 1 3,13 

TOTAL 32 100 
   
   
O que espera da seguradora num sinistro:  % 

AGILIDADE / RAPIDEZ / OBJETIVIDADE / PRONTO 
ATENDIMENTO / SEM BUROCRACIA 11 61,11 
COBERTURA TOTAL CONTRATADA 2 11,11 
BOM ATENDIMENTO 2 11,11 
CUMPRIMENTO DE CONTRATO 2 11,11 
EFICIÊNCIA 1 5,56 

TOTAL 18 100 
   
   
Observa vantagens de possuir seguros vinculado ao 
banco em que é cliente:  % 
SIM 13 81,25 
OUTRAS RESPOSTAS 2 12,5 
NÃO 1 6,25 

TOTAL 16 100 
 

 

 

 

 

 

 

 


