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RESUMO 

 

Com o objetivo de avaliar as tendências da transformação digital na indústria de seguros 

no Brasil, esta pesquisa optou por analisar a operação de uma grande empresa brasileira do setor 

de seguros, que foi explorada em dois níveis da perspectiva do setor. 

No primeiro, investigou-se a perspectiva dos executivos da indústria de seguros 

utilizando o método qualitativo exploratório através de entrevistas semiestruturadas e 

individuais, aplicadas entre junho e julho de 2020. Descobertas foram feitas através das 

categorias negócio, inovação, distribuição e cliente. Pôde-se observar quanto a maturidade da 

indústria de seguros, a necessidade da evolução tecnológica e a oportunidade de crescimento 

do mercado de seguros, dos quais destacam-se os desafios do setor para os próximos anos, a 

necessidade em aderir a transformação digital e como lidar com as barreiras culturais e 

regulatórias. O interesse das seguradoras no avanço em direção do melhor uso dos dados, e o 

bom uso de analytics para a melhor gestão interna e aproximar-se do cliente para conhecer as 

suas necessidades e ofertas contextuais. Quanto a transformação digital, as seguradoras 

necessitam preparar-se para serem cada vez mais tecnologias e se tornarem um ecossistema 

para suportar o crescimento dos negócios. As startups são bem-vindas ao setor e existe uma 

grande procura por essas empresas para ajudar a desenvolver o mercado de seguros. No quesito 

distribuição, foi explorada a questão regulatória e a cultura do brasileiro que são barreiras a 

serem vencidas. Para a contratação de seguros o corretor de seguros exerce a função de 

consultor de negócios para o cliente e que a transformação digital deve ocorrer primeiro nele. 

O relacionamento e comunicação com o cliente é muito pouco exercida pelas seguradoras; 

existe a oportunidade de melhoria e fluidez, e a necessidade de centralidade no cliente para 

melhores experiências e oferta de jornadas personalizadas. 

No segundo nível, investigou-se a perspectiva do cliente e usuário de produtos e serviços 

de seguros. Aplicou-se entre outubro e dezembro de 2020 uma pesquisa exploratória de 

autopreenchimento online do tipo survey, que obteve 353 respondentes, com o objetivo de 

analisar os direcionadores motivacionais que afetam a contratação e gestão de seguros no 

ambiente digital. O questionário foi dividido em três partes: i) perfil sociodemográfico do 

participante; ii) perfil de uso geral da internet; e iii) percepções acerca da facilidade de uso, 

utilidade, conveniência e satisfação, da contratação e gestão de seguros no ambiente digital. 

Para o modelo de pesquisa foram levadas em consideração as teorias Modelo de Aceitação de 

Tecnologia (Technology Acceptance Model – TAM), Teoria de Adequação de Tarefas 

Tecnológicas (Task-Tecnology Fit theory – TTF) e Teoria da Autodeterminação (Self 



 

 

Determination Theory – SDT), que foram analisadas com intensão de capturar as variáveis 

derivadas da tecnologia e da psicologia social e relacionadas com a percepção do ser humano 

acerca de si mesmo. Os resultados obtidos a partir do modelo de equações estruturais indicam 

que a contratação e gestão de seguros no ambiente digital estão relacionados às percepções de 

facilidade de uso, utilidade, conveniência e satisfação, podemos destacar que o conhecimento 

e cultura sobre seguros exerce influência sobre as percepções dos entrevistados acerca das 

dimensões. 

Os achados desta pesquisa podem ser utilizados como direcionadores para identificar o 

nível de recurso e a capacidade de liderança digital na organização para o desenvolvimento de 

novas capacidades e competências para a transformação digital, com a intenção de influenciar 

a adoção de plataformas digitais. 

 

 

Palavras-chave: Transformação digital, Indústria seguros, Adoção, Plataforma digital. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In order to assess trends in digital transformation in the insurance industry in Brazil, this 

research chose to analyze the operation of a large Brazilian insurance company, which was 

explored at two levels from the perspective of the sector. 

In the first, the perspective of the insurance industry executives was investigated using 

the exploratory qualitative method through semi-structured and individual interviews, applied 

between June and July 2020. Discoveries were made through the business, innovation, 

distribution and customer categories. It can be observed as to the maturity of the insurance 

industry the need for technological evolution and the opportunity for growth in the insurance 

market. The challenges of the sector for the coming years, the need to join the digital 

transformation and how to deal with cultural and regulatory barriers. The interest of insurers in 

advancing towards a better use of data, and the good use of analytics for better internal 

management and getting closer to the customer to know their needs and contextual offers. When 

it comes to digital transformation, insurers need to prepare themselves to be more and more 

technologies and become an ecosystem to support business growth. Startups are welcome in 

the industry and there is a great demand for these companies to help develop the insurance 

market. In terms of distribution, the regulatory issue and the Brazilian culture are explored, 

which are barriers to be overcome. For insurance contracting, the insurance broker acts as a 

business consultant for the client and that the digital transformation must occur first in him. The 

relationship and communication with the customer and very little exercised by the insurance 

companies, and that there is an opportunity for improvement and fluidity, the need for customer 

centricity for better experiences and offering personalized journeys was perceived. 

At the second level, the perspective of the customer and user of insurance products and 

services was investigated. An exploratory survey of online self-population of the survey type 

was applied between October and December 2020, which obtained 353 respondents, with the 

aim of analyzing the motivational drivers that affect insurance contracting and management in 

the digital environment. The questionnaire was divided into three parts: i) sociodemographic 

profile of the participant; ii) general internet usage profile; and iii) perceptions about ease of 

use, utility, convenience and satisfaction, the intention to use the digital environment for 

contracting and managing insurance. For the research model, the theories of Technology 

Acceptance Model (TAM), Task-Technology Fit theory (TTF) and Self Determination Theory 

(SDT), which were analyzed with the intention of capturing the variables derived from 

technology and social psychology and related to the perception of human beings about 



 

 

themselves. The results obtained from the structural equation model indicate that the intention 

to use the digital environment for contracting and managing insurance is related to the 

perceptions of ease of use, usefulness, convenience and satisfaction, we can highlight that the 

knowledge and culture about insurance influences the interviewees' perceptions about the 

dimensions. 

The findings of this research can be used as guidelines to identify the level of resource 

and the capacity of digital leadership in the organization for the development of new capacities 

and competencies for the digital transformation, with the intention of influencing the adoption 

of digital platforms. 

 

 

Keywords: Digital transformation, Insurance industry, Adoption, Digital platform. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Transformação Digital (TD) é entendida como uma tecnologia ao invés de mudanças 

no modelo de negócio. Isso cria um desafio para os líderes – responder as mudanças no âmbito 

do negócio não são mais sobre tamanho, velocidade, comportamento ou força, mas sim a 

sobrevivência do mais inteligente (KAZIM, 2019). Ainda segundo Kazim (2019, p. 26), 

pesquisas demonstram que a TD influenciará quatro dimensões de uma organização: 1) uso da 

tecnologia; 2) mudança na geração de valor; 3) mudança estrutural; e 4) aspectos financeiros. 

Isso propicia o surgimento de novos modelos de negócios e a criação de novos nichos de 

mercado.  

A inovação está no centro da discussão das organizações e tem sido um dos temas de 

grande abrangência no âmbito empresarial e da sociedade. Considerando que as inovações são 

capazes de gerar vantagens competitivas, inovar torna-se essencial para a sustentabilidade das 

empresas e dos países no futuro. Porter (1989) defende que “a inovação é uma das principais 

formas de uma empresa atacar concorrentes bem fortificados”, e complementa que “a 

transformação tecnológica é um dos principais condutores da cadeia de valor” (PORTER, 1989, 

p.164). Esse conceito estabelecido pelo autor vem ao encontro da atualidade, que tem a 

inovação atrelada às transformações tecnológicas, impactando diretamente a cadeia de valor 

das organizações e a continuidade dos negócios. 

Embora a digitalização já tenha mudado significativamente vários setores, a 

transformação da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no setor de seguros foi 

iniciada tardiamente e ainda está em vias de implementação plena (ELING; LEHMANN, 2018). 

Apesar disso, a digitalização está transformando o negócio de seguros, bem como a 

forma de prestação de serviços em seguros. O uso de dispositivos móveis, chatbots1,1big data, 

Inteligência Artificial (Artificial Intelligence – AI), Internet das Coisas (Internet of Things – 

IoT) e robôs têm um grande impacto no processo de prestação de serviços da indústria de 

seguros: desde o design do produto, riscos de subscrição, política de preços, publicidade e 

vendas, atendimento de reclamações e relacionamento com o cliente (IAIS, 2018). 

As inovações tecnológicas são fatores cruciais que transformam a indústria financeira e 

tem resultado na obtenção de eficiência, embora a transformação possa ser observada com 

                                                           
1 Chatbot é uma interface de conversação que usa um aplicativo, plataforma de mensagens, rede social ou 

solução de chat para suas conversas. Os chatbots variam em sofisticação, desde simples manobras de marketing 

baseadas em árvore de decisão até implementações construídas em plataformas ricas em recursos (GARTNER, 

2020). 
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cautela e incerteza na fase inicial da implementação. A indústria de seguros não está isenta de 

tais evoluções tecnológicas, com resultados concebíveis de novas estratégias para entrega de 

serviços, com grandes oportunidades para coleta de informações e detecção de fraude que pode 

levar a uma melhor identificação e a métodos para prevenção de riscos (OECD, 2017). 

Na última década, observou-se a maioria dos setores se transformando por meio do uso 

de plataformas digitais. O setor de seguros não acompanhou o mesmo ritmo e continua não 

estando apto para tais mudanças. A indústria de seguros continua focada na avaliação dos riscos 

e sinistralidades; o marketing permanece focado em sensibilizar o preço do produto e técnicas 

ou questões de subscrição (KUCHERIAVY, 2018). 

Devido à busca constante das empresas por resultados rápidos, em 2010 surge o termo 

Growth Hacking (BOHNSACK; LIESNER, 2019). Em termos simples, Growth Hacking é o 

nome que se dá para aplicação de técnicas de experimentação rápida com a utilização de 

conceitos extraídos da filosofia lean startup e de técnicas combinadas de marketing, engenharia 

de sistemas e analytics. No entanto, é importante levar em consideração que Bohnsack e Liesner 

(2019) afirmam que a experimentação é uma prática desafiadora e que exige conhecimento 

acerca das opções disponíveis a aplicação das técnicas de Growth Hacking, além de experiência 

empírica para intuir quais dessas opções funcionariam se aplicadas na resolução de um 

determinado problema que acontece dentro de um contexto específico. 

As seguradoras, retardatárias ao entrar na digitalização dos seus produtos, 

consequentemente terão um custo maior em grande parte voltado para investimentos 

específicos de relacionamento com os corretores de seguros. Por sua vez, os corretores de 

seguros que adotam plataformas digitais preferem manter relacionamento com as seguradoras 

que oferecem plataformas digitais de fácil integração com outras plataformas digitais no intuito 

de oferecer um leque de produtos e ofertas de várias seguradoras para os seus clientes 

(FORMAN; GRON, 2011).  

Alguns fatos precisam ser levados em consideração em se tratando de corretores 

exclusivos que seguradoras detém relacionamento para a comercialização dos seus produtos. 

Para esse grupo a adoção da plataforma digital tem influência direta da seguradora. Para o grupo 

de corretores independentes que possuem parcerias com várias outras seguradoras, a preferência 

dos corretores em ter no seu portfólio os produtos de determinada seguradora leva em 

consideração o quão flexível e adaptável é a plataforma digital da seguradora (FORMAN; 

GRON, 2011). 

Devido à digitalização, novas variáveis foram criadas no âmbito do indivíduo – 

quociente intelectual (QI), quociente emocional (QE), quociente digital (QD), qualidade 
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pessoal (QP) – que afetam a digitalização e determinam os estilos e características de liderança 

que melhor se adequam à era digital. As inovações digitais aceleram o ritmo das mudanças e 

tendem a gerar dificuldades para os líderes criarem e sustentarem vantagens competitivas 

(KAZIM, 2019). 

A crescente comoditização de produtos e a crescente demanda dos clientes por 

experiências e interações individualizadas têm feito com que os “chief executives” repensem as 

suas estratégias de inovação de foco em produto para inovação em serviços (LEHRER et al., 

2018). Dessa forma as empresas têm conseguido diferenciar-se dos seus concorrentes criando 

valor estratégico. A inovação em serviços tem sido uma área importante no campo mais amplo 

da inovação digital (LEHRER et al., 2018; YOO et al., 2012). 

O grande volume de dados disponível no ambiente digital, aliado aos avanços em big 

data analytics (BDA), tem oferecido novas possibilidades para inovação em serviços, usando 

ferramentas e métodos adequados que o BDA oferece para coletar, processar e analisar grandes 

volumes de dados, possibilitando que as organizações obtenham insights valiosos através dos 

rastros digitais de seus clientes. Esses insights têm o potencial de criar vantagem competitiva 

(LEHRER et al., 2018). 

A enorme quantidade de informações sobre os clientes de fontes internas e externas da 

empresa fornece uma fonte crítica para a inovação em geral e uma variedade de oportunidades 

para a inovação em serviços particularmente. As seguradoras, por exemplo, disponibilizam para 

os seus clientes dispositivos eletrônicos para serem acoplados em seus veículos para monitorar 

a forma com que os conduzem, coletando informações como velocidade média e estilos de 

frenagens, como contrapartida as seguradoras oferecem preços mais baixos para os motoristas 

cautelosos (LEHRER et al., 2018). 

A tecnologia está permitindo que as companhias de seguros melhorem a experiência do 

cliente, e também descubram novos desafios e oportunidades para aumentar a penetração de 

seguros com foco nas tendências de mercado (GAWDE, 2018). As tecnologias digitais 

permitem a automação de serviços, por exemplo, sistemas de recomendação individualizado 

por cliente (XIAO; BENBASAT, 2007). 

A tecnologia veio para mudar o jogo nos termos de transformar a natureza de 

precificação do risco – considerado o elemento central do setor de seguros – capturando e 

analisando importantes dados para as companhias de seguros (GAWDE, 2018). O 

desenvolvimento tecnológico possibilita usar a inteligência da multidão (crowdsourcing) e das 

startups para ter acesso a fontes de inspiração, desenvolver novos produtos e serviços e gerar 

conhecimento (MAIA; FLAMMIA, 2017). 
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O mercado de seguros cresceu significativamente no período de 2003 até 2019, 

conforme apresentado no Gráfico 1. No ano de 2019 a participação no PIB2
2brasileiro chegou 

ao patamar de 3,8%, um salto considerando o nível de 2,6% em 2003, o que é bastante 

significativo, principalmente levando em conta que o PIB brasileiro se manteve crescente na 

maior parte do período (SUSEP, 2021d).   

 

Gráfico 1: Receitas Anuais de Seguros no Brasil 

 

  
  
Fonte: Susep (2021d) 
Nota: Valores apurados para os produtos de seguros (excluindo o VGBL), acumulação (produtos de previdência 

tradicional, PGBL e VGBL) e capitalização. 

 

Diante da relevância do mercado de seguros apresentado em números no Gráfico 1, não 

podemos desconsiderar o enorme potencial existente quanto a transformação digital e 

digitalização dessa indústria, que tem crescido a cada ano acima de dois dígitos percentuais 

(SUSEP, 2021d), e o vasto mercado disponível para proteger e preservar o presente e o futuro 

das pessoas, e seus patrimônios. O market share do seguro residencial no Brasil chega em 13%, 

destaque para a região Sudeste do país com índice de penetração de 21%, enquanto o seguro 

empresarial apresenta uma penetração de 10% (APÓLICE, 2020), o seguro de automóvel, um 

dos mais vendidos no Brasil, possuiu um percentual protecional na ordem de 30% da frota 

nacional (APÓLICE, 2020; CNSEG, 2020), o seguro de vida apenas 15% dos brasileiros 

                                                           
2 Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, 

geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas (IBGE, 2021). 
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possuem esse tipo de cobertura, seja individual ou em grupo (APÓLICE, 2019; FENACOR, 

2019). 

Gartner (2021) recomenda que os Chief Information Officers (CIO) direcionem esforços 

na indústria de seguros para viabilizar a transformação digital e construir uma cultura de 

agilidade na área de TI. Em 2020 os CIOs relataram que as iniciativas digitais e os investimentos 

em TI foram importantes e que em 2021 serão cada vez mais importantes. 

Dentre as maiores mudanças que impactarão o setor de seguros no futuro estão as 

mudanças no comportamento do consumidor e nas demandas de produtos de seguros, que 

incluem a necessidade de novos produtos e serviços digitais, e o crescente uso dos canais 

digitais (GARTNER, 2021). 

1.1. Objetivos 

Este trabalho aplicado tem como objetivo investigar as tendências da transformação 

digital e o nível de maturidade digital na indústria de seguros no Brasil. Algumas questões 

relacionadas a esta temática são o baixo nível de digitalização da indústria, o ritmo acelerado 

da transformação, a mudança na forma de atender as expectativas e de se relacionar com os 

clientes.  

O objetivo secundário deste trabalho aplicado pretende investigar as teorias de adoção 

e aceitação de tecnologias, que foram analisadas com intenção de capturar as variáveis 

derivadas da tecnologia e da psicologia social e relacionadas com a percepção do ser humano 

acerca de si mesmo, utilizando-as como base para um modelo de estimativa que explique os 

fatores envolvidos na contratação e gestão de seguros no ambiente digital pelo consumidor. 

Para tal, propõe-se um estudo de caso exploratório em nível organizacional, realizado 

em uma seguradora líder de mercado no Brasil e na América Latina, a qual possui ambições 

estratégicas em ser reconhecida como a maior, melhor e mais eficiente seguradora do país. 

Dentre as suas características podemos destacar a inovação tecnológica e inclusiva, e que vem 

enfrentando os desafios da transformação digital em sua organização. 

1.1.1. Modelo Adotado 

Para o modelo de pesquisa foram levadas em consideração as teorias Modelo de 

Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance Model – TAM) (DAVIS, 1989), Teoria de 

adequação de tarefas tecnológicas (Task-Technology Fit Theory – TTF) (GOODHUE, 1995), e 
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Teoria da Autodeterminação (Self Determination Theory – SDT) (RYAN; DECI, 2000), que 

foram analisadas com intenção de capturar as variáveis derivadas da tecnologia e da psicologia 

social e relacionadas com a percepção do ser humano acerca de si mesmo. Com o resultado 

obtido foi possível examinar e explorar as dimensões de Facilidade de Uso Percebida (FUP), 

Utilidade Percebida (UPE), Conveniência (CON), Satisfação (SAT), e Conhecimento e Cultura 

sobre Seguros (CCS), que são preconizadas por estes modelos teóricos. Através dessas 

dimensões foi possível analisar a influência exercida sobre a Contratação e Gestão de Seguros 

no Ambiente Digital (CGSAD), construto adaptado do tradicional “Intenção de Uso” (IDU), 

conforme teorias que basearam este estudo.  

O modelo de equações estruturais definido para este estudo pode ser observado na 

Figura 1. 

 

Figura 1: Modelo de Pesquisa Sobre a Contratação e Gestão de Seguros no Ambiente Digital 

 

Contratação e 

gestão de seguros 

no ambiente digital

Facilidade de uso percebida

Utilidade percebida

Conveniência

Satisfação

Variável moderadora

Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS)

H5a H5b H5c H5d

H1

H2

H3

H4

 
  

Fonte: Adaptado de McLean (2018) 

1.1.2. Definição das Hipóteses 

A seguir apresenta-se a definição das hipóteses assimiladas para análise do presente 

estudo, da sua influência quanto a contratação e gestão de seguros no ambiente digital, que deve 

ser compreendida como intenção de uso de uma plataforma digital pelos clientes e usuários de 

produtos e serviços de seguros.  
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1.1.2.1. Facilidade de uso percebida (FUP) 

A facilidade de uso percebida é o grau em que o indivíduo considera que a utilização de 

um sistema será livre de esforço (DAVIS, 1986). Para Chau e Lai (2003, p.132) “a facilidade 

de uso de um sistema está relacionado em como o sistema permite ao indivíduo realizar tarefas, 

aumentar a produtividade, melhorar o desempenho e obter eficiência”. 

Venkatesh (2000, p.342) menciona que pesquisas anteriores em psicologia e em 

Sistemas de Informação (SI) obtiveram êxito em estabelecer a importância da experiência 

comportamental na formação de crenças como facilidade de uso percebida (VENKATESH; 

DAVIS, 1996; DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1992; DOLL; AJZEN, 1992; FAZIO; 

ZANNA, 1981, 1978a, 1978b). 

McLean e Alan (2016) descrevem que pesquisas anteriores sugerem que a facilidade de 

uso percebida de um aplicativo móvel terá influência na experiência do indivíduo. Esta pesquisa 

sugere que a facilidade de uso percebida de um sistema tem uma influência sobre o 

envolvimento contínuo dos clientes com a seguradora através de uma plataforma online. Desta 

forma a hipótese de pesquisa:  

 

H1. A facilidade de uso percebida (FUP) possui influência sobre a contratação e gestão de 

seguros no ambiente digital (CGSAD). 

1.1.2.2. Utilidade Percebida (UPE) 

A utilidade percebida de um sistema é uma parte essencial do TAM (MCLEAN; OSEI-

FRIMPONG, 2017). Embora o seu uso tenha se iniciado há mais de três décadas, a utilidade 

percebida continua sendo citada como um dos mais importantes constructos em pesquisas de 

adoção de novas tecnologias (KIM et al., 2017). Davis (1989, p.322) “afirma que a utilidade da 

tecnologia é considerada como sendo a crença do indivíduo sobre o uso de um sistema 

especifico para a melhora da sua performance”. 

Pesquisas anteriores examinam empiricamente a influência da utilidade percebida da 

tecnologia nas intenções de uso de um determinado sistema (MUÑOZ-LEIVA; CLIMENT-

CLIMENT; LIEBANA-CABANILLAS, 2017; LIU; LI, 2011; KO; KIM; LEE, 2009). Esta 

pesquisa avança no entendimento em relação a contratação e gestão de seguros no ambiente 

digital por meio de examinar a influência na utilidade percebida pelo indivíduo. Desta forma a 

hipótese de pesquisa:  
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H2. A utilidade percebida (UPE) possui influência sobre a contratação e gestão de seguros 

no ambiente digital (CGSAD). 

1.1.2.3. Conveniência (CON) 

A conveniência do indivíduo é frequentemente descrita como uma das variáveis mais 

importantes para determinar a intenção de compra online (JIANG; YANG; JUN, 2013). A 

possibilidade de acessar plataformas online de qualquer lugar pelos dispositivos móveis com 

acesso à internet tem se tornado indispensável para a vida moderna (KIM; LIN; SUNG, 2013), 

podemos concluir que os dispositivos móveis trouxeram conveniência e comodidade para os 

consumidores uma vez que eles podem acessar ofertas de serviços a qualquer hora do dia e em 

qualquer lugar (OZTURK et al., 2016). 

Brown (1990, p.55) descreve através de cinco dimensões o conceito em relação a 

conveniência: 1) Tempo – o serviço ou produto é entregue no momento que é conveniente para 

o cliente; 2) Local – o serviço ou produto é oferecido no local mais conveniente para o cliente; 

3) Aquisição – as empresas tornam mais simples para os clientes concluírem as suas tarefas; 4) 

Uso – o produto ou serviço é entregue ou devolvido de forma mais conveniente para o cliente; 

e 5) Execução – a empresa realmente disponibiliza o serviço ou produto ao cliente. Portanto em 

linha com as dimensões descritas a tecnologia deve se adequar às tarefas que o consumidor 

deseja concluir. 

Pesquisas anteriores descrevem conveniência como um constructo importante para 

influenciar o uso e adoção de sites ou aplicativos móveis (SHANKAR et al., 2016; ANDREWS 

et al., 2016; WANG; MALTHOUSE; KRISHNAMURTHI, 2015; WANG et al., 2015; YANG, 

2013; JIANG; YANG; JUN, 2013). Esta pesquisa propõe que a conveniência percebida pelo 

indivíduo influência na contratação e gestão de seguros no ambiente digital. Desta forma a 

hipótese de pesquisa: 

  

H3. A conveniência (CON) possui influência sobre a contratação e gestão de seguros no 

ambiente digital (CGSAD). 
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1.1.2.4. Satisfação (SAT) 

 A satisfação é considerada o quão agradável é a utilização de um sistema, independente 

das consequências ou desempenho resultante do seu uso (VENKATESH; THONG; XU, 2012).  

De acordo com Johnson, Anderson e Fornell (1995), a satisfação do consumidor pode 

ser conceituada a partir de duas diferentes perspectivas: i) transação específica, em que a 

satisfação é entendida como o julgamento avaliativo de uma específica compra ou consumo; e 

ii) cumulativa, onde a satisfação é definida como uma avaliação geral baseada em sucessivas 

compras ou consumo. A transação específica fornece um diagnóstico em particular sobre um 

produto ou serviço, enquanto que a satisfação cumulativa é um indicador constante do 

desempenho da empresa. 

Para a teoria SDT a satisfação aparece como sendo a motivação intrínseca que está por 

detrás da ação de adotar e usar uma determinada tecnologia (RYAN; DECI, 2000). Pesquisas 

anteriores descrevem que consumidores que não tem contato com motivador intrínseco durante 

a sua jornada de compra online consequentemente despenderam esforços para migrar para outro 

fornecedor (FAIOLA et al., 2013; LEE; CRANGE, 2011). Esta pesquisa propõe que o 

envolvimento do indivíduo com a satisfação percebida tem influência com a contratação e 

gestão de seguros no ambiente digital. Desta forma a hipótese de pesquisa:  

 

H4. A satisfação (SAT) possui influência sobre a contratação e gestão de seguros no 

ambiente digital (CGSAD). 

1.1.2.5. Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) 

De acordo com Baron e Kenny (1986), uma variável moderadora seja ela mensurada de 

forma quantitativa ou qualitativa, é aquela que afeta a direção ou a força da relação entre uma 

variável dependente e uma variável independente. Portanto, a moderadora é uma terceira 

variável que afeta a relação entre outras duas, alterando a sua direção.  

Para o presente estudo foram consideradas variáveis moderadoras para testar o efeito da 

interação de cada variável do modelo (RANAWEERA; JAYAWARDHERA, 2014; MATEAR 

et al., 2002). Nesta linha, postula-se que conhecimento e cultura sobre seguros possui influência 

sobre as variáveis facilidades de uso percebidas, utilidade percebida, conveniência e satisfação. 

Desta forma quatro hipóteses foram delineadas para testar os efeitos da interação: 
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H5a. Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) possui influência sobre a relação das 

variáveis facilidade de uso percebida (FUP) e contratação e gestão de seguros no ambiente 

digital (CGSAD); e 

 

H5b. Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) possui influência sobre a relação das 

variáveis utilidade percebida (UPE) e contratação e gestão de seguros no ambiente digital 

(CGSAD); e 

 

H5c. Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) possui influência sobre a relação das 

variáveis conveniência (CON) e contratação e gestão de seguros no ambiente digital 

(CGSAD); e 

 

H5d. Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) possui influência sobre a relação das 

variáveis satisfação (SAT) e contratação e gestão de seguros no ambiente digital 

(CGSAD). 

1.2. Desenvolvimento 

Esta dissertação está dividida em 5 capítulos. O Capítulo 2 deste trabalho apresenta uma 

revisão literária das principais definições que fundamentam o estudo e um breve panorama 

sobre o mercado de seguros. 

O Capítulo 3 descreve a metodologia empregada para alcançar os objetivos delineados 

tanto na pesquisa qualitativa, quanto na pesquisa quantitativa, incluindo um descritivo sobre o 

tipo de pesquisa; relata a abordagem de pesquisa escolhida e os métodos adotados para coleta 

de dados e análise dos resultados obtidos. 

Em seguida, o Capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa qualitativa e quantitativa, 

a análise e a descrição dos resultados obtidos na pesquisa, expondo as relações entre os 

construtos, e da avaliação dos resultados frente ao referencial teórico. Além disso, apresenta 

considerações sobre a validade atual dos achados. 

Por último, o Capítulo 5 apresenta as principais conclusões dos achados, com aplicações 

na indústria de seguros. São indicadas as limitações deste trabalho, com a sugestão de temas e 

aprimoramentos para futuras pesquisas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A atividade de seguros no Brasil teve início com a abertura dos portos ao comércio 

internacional, em 1808. A primeira sociedade de seguros a funcionar no país foi a Companhia 

de Seguros BOA-FÉ, que tinha por objetivo operar no segmento marítimo (SUSEP, 2021c). E 

desde então as seguradoras vem desenvolvendo sistemas na tentativa de se modernizar, o que 

tem gerado um legado de sistemas difíceis de manter e integrar com o mundo digital. Os 

sistemas e processos não foram construídos com a nova demanda de usabilidade e são poucos 

flexíveis e adaptáveis. Eling e Lehmann (2018) afirmam que “melhorar a experiência do cliente, 

melhorar seus processos de negócios, oferecer novos produtos e se preparar para a concorrência 

com outras indústrias” são os principais desafios que a indústria de seguros está enfrentando 

(ELING; LEHMANN, 2018, p.359). 

Moroz (2018) afirma que a transformação digital é um fenômeno que ocorre com o 

crescente uso de tecnologias da informação e comunicação. Segundo Kotarba (2018), o 

conceito de TD alcançou uma posição sólida e alta na discussão dos principais elementos que 

influenciam o desenvolvimento e a sobrevivência das organizações contemporâneas. 

Antikainen, Uusitalo e Kivikytö-Reponen (2018) argumentam que a digitalização traz 

oportunidades para a virtualização de canais de distribuição, e complementam: “A integração 

da inteligência digital oferece oportunidades para distribuir conhecimento, estrutura, 

propriedade e diferentes níveis de personalização” (ANTIKAINEN; UUSITALO; KIVIKYTÖ-

REPONEN, 2018, p. 47). 

A pesquisa realizada em 2015 e 2017 por Weill e Woerner (2018a), cujo objetivo era 

examinar os recursos necessários para a transformação digital e os impactos no desempenho. O 

resultado dessa análise identificou que as empresas preparadas para a transformação digital 

tiveram um desempenho melhor do que seus pares do setor, ou seja, empresas capazes de inovar 

para envolver e satisfazer os clientes e, ao mesmo tempo, reduzir os custos. 

O principal objetivo da abordagem Visão Baseada em Recursos (VBR) 

(WERNERFELT, 1984) é entender o processo de criação e desenvolvimento de habilidades 

dentro de uma empresa e como elas se tornam fontes de vantagens competitivas (BARTEL-

RADIC, 2002). Portanto, há evidências teóricas e empíricas para mostrar que existe uma relação 

entre habilidades e obtenção de vantagens competitivas (AMIT; SCHOEMAKER, 1993; 

GRANT, 1991; WERNERFELT, 1984). 

Dutta, Narasimhan e Rajiv (2005, p.282) definem as capacidades da empresa como 

“eficiência com a qual uma empresa emprega um determinado conjunto de recursos (insumos) 
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à sua disposição para alcançar determinados objetivos (produtos)”. As capacidades representam 

até que ponto as empresas devem reorganizar continuamente os recursos internos e externos 

para adaptar condições de negócios, especialmente em um ritmo tecnológico acelerado e 

ambientes onde a velocidade de entrada no mercado é crítica (PAVLOU; ELSAWY, 2010; 

TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). 

A Tabela 1, apresenta a visão de oito autores e seus coautores sobre a definição do 

conceito “transformação digital”. 

 

Tabela 1: Definição de Transformação Digital (Fontes: Westerman et al. (2011); Hanna 

(2016); Bracken (2016); Christensen (2016); Mazzone (2014); Herbert (2017); Gangnon et al. 

(2017); Hanelt et al. (2015)) 

 
Autor Definição 

G. Westerman et al. 
“O uso da tecnologia para melhorar radicalmente o desempenho ou 

alcance das empresas.” 

N. K. Hanna 

“Mudanças estruturais profundas na economia e na sociedade provocadas 

pelo aproveitamento de todo o potencial da revolução das Tecnologias da 

Informação e Comunicação.” 

M. Bracken 
“Aplicar a cultura, as práticas, os processos e as tecnologias da era da 

Internet para responder às expectativas elevadas das pessoas.” 

J. Christensen 

“O modo como as organizações percebem e gerenciam seus ativos, à 

medida que produtos e serviços são aprimorados com recursos digitais que 

aumentam seu valor.” 

D. M. Mazzone 
“A deliberada evolução digital contínua de uma empresa, modelo de 

negócio, ideia, processo ou metodologia; estrategicamente e taticamente.” 

L. Herbert 
“A capacidade de uma empresa reagir e utilizar com sucesso novas 

tecnologias e procedimentos – agora e no futuro.” 

R. Gagnon et al. “A transformação digital usa a tecnologia como um meio, não um fim.” 

A. Hanelt et al. 
“O emprego de novas tecnologias digitais para promover grandes 

melhorias nos negócios nas organizações.” 

 
Fonte: Adaptado de Moroz (2018) 
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2.1. Tecnologias e mercado de seguros 

A tecnologia tem funcionado como gerador de inovação e eficiência para as seguradoras 

tradicionais, cada vez mais um número crescente de seguradoras entrantes tem se concentrado 

no consumidor oferendo melhores produtos e serviços através de novos modelos de negócios 

(NICHOLSON, 2019). 

O desenvolvimento de tecnologias tem resultado em inúmeras novas ferramentas que 

tem alcançado eficiência e maior lucratividade para os negócios, tecnologias tem um alto poder 

de disrupção como blockchain, Inteligência Artificial (Artificial Intelligence – AI) e 

Aprendizado de Máquina (Machine Learning – ML), elas oferecem a possibilidade de 

reformular todo o setor de seguros em um tipo de plataforma digital. A computação quântica e 

seus algoritmos de alto nível pode desencadear uma explosão de possibilidades e reestruturar 

todo o setor de seguros (NICHOLSON, 2019). 

É possível que no futuro surja uma plataforma digital de seguros conforme apresenta a 

Figura 2, conectando clientes e seguradoras ao redor do mundo podendo evoluir para um 

modelo de negócio parecido como o da Amazon e eBay incorporando vários produtos de seguros 

e transações relacionadas, permitindo a competição por preço, serviços e outros fatores. Em 

uma das pontas estariam os consumidores e na outra as seguradoras que estariam conectadas 

por um túnel que consiste em regras e decisões utilizando tecnologias como blockchain, AI, 

ML, algoritmos sofisticados e fontes de dados (big data) (NICHOLSON, 2019). As seguradoras 

participantes seriam capazes de operar oferendo mais opções através de novos modelos de 

negócios para o consumidor, o objetivo principal seria operar com alto nível de eficiência, 

agilidade e conveniência (NICHOLSON, 2019). 
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Figura 2: Plataforma Digital de Seguros (O Futuro da Indústria) 
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Fonte: Adaptado de Nicholson (2019) 

 

Além das insurtechs, outras empresas de tecnologia bem estabelecidas demonstram 

interesse no negócio de seguros, Simpson (2019) faz uma breve revisão de algumas dessas 

empresas, incluindo Google e Amazon, enquanto os consumidores demonstram interesse em 

comprar seguros dessas empresas. 

Segundo Westerman, Bonnet e McAfee (2014) os “mestres digitais” sabem onde e como 

investir em oportunidades digitais e veem a tecnologia como uma forma de mudar a maneira 

de fazer negócios – a criação de vínculos com os clientes, processos internos e novos modelos 

de negócio. Os autores definem os quatro níveis de maestria digital: 1) Principiantes 

encontram-se no início da jornada digital, possuem capacidades digitais básicas e querem ter 

certeza antes de agir; 2) Fashionistas investem em tecnologias digitais de forma desorganizada 

e desperdiçam muito do que investiram, falta governança e liderança digital; 3) Conservadores 

demonstram capacidades de liderança digital, a prudência extrema impede que estas empresas 

desenvolvam capacidade digitais sólidas; e 4) “Mestres digitais” sabem como e onde investir, 

e seus líderes estão comprometidos em direcionar a empresa rumo ao futuro digital, exploram 

suas vantagens competitivas digitais gerando diferencial competitivo no setor que atuam. Pode-

se observar na Figura 3 que o setor de seguros faz parte do quadrante dos conservadores, muito 

se deve a alta regulamentação do setor que faz com que os líderes dessas empresas sejam 

prudentes e evitem cometer erros que impliquem em desperdício de tempo, esforços e dinheiro. 
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Figura 3: Maestria Digital por Setor 
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Fonte: Adaptado de Westerman, Bonnet e McAfee (2014) 
 

Westerman, Bonnet e McAfee (2014) apresenta através da Figura 4, de forma detalhada, 

os quatro quadrantes da mestria digital, inclusive os desafios enfrentados pelas empresas em 

cada quadrante. 
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Figura 4: Quadrante do Nível de Maestria Digital 
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Fonte: Adaptado de Westerman, Bonnet e McAfee (2014) 

 

Pode-se observar que o quadrante dos conversadores, ao qual o setor de seguros faz 

parte, pode tirar proveito dos pontos fortes da liderança digital para desenvolver novas 

capacidades digitais de forma inteligente. Realizar experimentos para melhorar o 

relacionamento com os clientes ou processos internos, em seguida, amplie as iniciativas para 

toda a empresa (WESTERMAN; BONNET; MCAFEE, 2014). 

2.2. Distribuição de Seguros 

O setor de seguros tem enfrentado nos últimos dez anos o envelhecimento da sua força 

de trabalho e uma escassez de talentos resultante da aposentadoria da geração “baby 

boomer”3,3existe a necessidade de criar estratégias para reter os funcionários atuais e atrair 

futuros executivos, um desses desafios é a de melhorar a reputação da indústria de seguros e a 

modernização dos programas de formação (NICHOLSON, 2019). Segundo Binder da 

McKinsey & Company o setor de seguros se caracteriza lento quando se refere a mudanças, até 

                                                           
3 Pessoa que nasceu entre 1947 e 1961 durante um baby boom, especialmente o que aconteceu no Reino Unido e 

nos Estados Unidos após a segunda guerra mundial (CAMBRIDGE DICTIONARY, 2020). 
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2028, 40% dos empregos que existem atualmente deixaram de existir e 20% dos empregos no 

futuro serão novos (BINDER, 2018). 

O problema em planejar o futuro da força de trabalho na indústria de seguros é que a 

indústria de amanhã não será a mesma de hoje, esse futuro não pertence apenas as seguradoras, 

mas também aos seus funcionários que precisam estar atentos para reconhecer tendências e 

mudanças no mercado e estarem prontos para aproveitar as oportunidades futuras 

(NICHOLSON, 2019). A tecnologia deverá mudar drasticamente o futuro da força de trabalho 

da indústria de seguros, a presença de chatbots, AI e IoT devera extinguir muitas posições de 

trabalho de nível básico e gerência de nível médio (BINDER, 2018). 

As vendas provavelmente serão cada vez mais orientadas pela internet, exigindo 

produtos inovadores e mais simples projetados para atender às necessidades individuais, 

substituindo os produtos atuais complexos e formatados. Do ponto de vista regulatório, deve-

se voltar a qualificação e complexidade do software, em vez do foco principal em licenciamento 

dos corretores de seguros (NICHOLSON, 2019). 

O perfil da força de trabalho da indústria de seguros tende a evoluir de tal forma que os 

computadores e sistemas de chatbots e AI estejam direcionados a realizar o trabalho de baixa 

complexidade, enquanto os humanos estarão direcionados ao aprimoramento do marketing, 

atendimento ao cliente e serviços de sinistros. Os executivos por sua vez se concentrarão na 

inovação e na concepção de produtos melhores e mais simples. O papel do regulador ainda será 

em proteger o interesse do consumidor, no entanto o processo de auditoria deverá ser em 

sistemas de computadores para garantir que operem de forma justa e com ética em fornecer 

serviços e produtos de qualidade ao consumidor (NICHOLSON, 2019). 

No Brasil existem diversos canais de distribuição de seguros, conforme apresenta a 

Figura 5, e têm ocorrido o surgimento de novos canais de intermediação e distribuição de 

seguros, tais como plataformas ou assessorias de seguros, lojas de varejo para produtos 

massificados, redes de afinidade, venda por call center, agentes e, mais recentemente, a 

utilização da internet (BELLI, 2018). 
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Figura 5: Canais de Distribuição de Seguros no Mercado Segurador Brasileiro 
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Fonte: Belli (2018) adaptado de KPMG (2013) 

 

No mercado brasileiro, embora tenham surgido novas opções, o canal de vendas de 

seguros mais importante continua a ser o corretor de seguros independentes, com uma 

representação estimada de 71% a 88% da receita desse setor nos seguros de não vida (BELLI, 

2018). 

2.2.1. Comércio eletrônico 

O Comércio Eletrônico (CE) é a realização de toda a cadeia de valor dos processos de 

negócio em um ambiente digital, através da adoção da tecnologia de forma que atenda aos 

objetivos do negócio. As dimensões de CE podem ser entendidas como os componentes de 

transações que podem ser digitalizados ou mesmo virtualizados (ALBERTIN, 2010). 

Devido a legislação no Brasil, a celebração ou alteração do contrato de seguro somente 

poderá ser feita mediante intermediação do corretor de seguros, exceto quando a contratação se 

der por meio de bilhete (SUSEP, 2004; GOV.BR, 1964).  

A tecnologia também está transformando o setor de seguros, na forma como os produtos 

e serviços são apresentados e oferecidos aos consumidores, e como as seguradoras e os clientes 

se relacionam entre si (FAGGELLA, 2020; HOLLANDER, 2019; DELOITTE, 2017; 

SILVERBERG et al., 2016), o e-commerce é uma realidade no setor de seguros e alguns 
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produtos se encontram disponíveis para o consumidor final (GEBERT-PERSSON et al., 2019; 

BELLI, 2018), produtos simplificados (por exemplo bilhete) o próprio cliente pode realizar a 

contratação de forma digital, outros produtos mais complexos e de valor elevado (por exemplo 

seguro de automóvel) o cliente pode fazer a simulação e chegar até a fase final de contratação, 

porém uma central de atendimento entra em contato com o cliente para confirmar as 

informações da simulação e concretizar a venda. 

Embora a origem de alguns novos clientes possa começar pela internet, a grande maioria 

das vendas de apólices de seguros continua pelo offline através do corretor de seguros (BELLI, 

2018; FORMAN; GRON, 2011). Uma das razões pela contratação não ocorrer pela internet é 

devido à complexidade do produto, que inclui aplicações complicadas e regulamentações 

existentes (FORMAN; GRON, 2011).  

A Susep44no intuito de fomentar a inovação no setor de seguros desenvolveu um 

ambiente experimental denominado Sandbox Regulatório, que visa selecionar projetos 

inovadores, focando em tecnologia e redução de custos para o consumidor. Entre os critérios 

de análise, está a apresentação de produtos e serviços que possam ser comercializados em escala 

e que estejam prontos para entrar no mercado. O foco do Sandbox Regulatório está em produtos 

massificados de curto prazo e, com isso, estão excluídos os segmentos de previdência, 

resseguros, grandes riscos e responsabilidade civil (LAB, 2020). 

As seguradoras exercem um papel na tentativa de educar o cliente quanto às ofertas de 

seguros publicando informações online e facilitando o seu acesso. Como exemplo as 

seguradoras deixam disponíveis em seus sites informações sobre os produtos, dados para 

contato para obter maiores informações e também localizar corretores (CLEMONS; HITT, 

2000).  

Além disso, as seguradoras disponibilizam aplicativos de atendimento ao cliente como 

abertura e acompanhamento de sinistro. Essas ferramentas fazem com que aumente a percepção 

de valor da seguradora para o cliente e consequentemente gera externalidade positiva para os 

corretores de seguros (FORMAN; GRON, 2011). 

As seguradoras investem em tecnologias para facilitar a troca de informações com os 

corretores de seguros, como por exemplo sites e aplicativos para comunicação, publicação de 

relatórios, extratos de comissionamento, geração de boletos, acesso a apólice do cliente, 

sistemas online para cotação de seguros, dentre outros. Essas interfaces automatizam a 

transferência de informações para a seguradora que anteriormente utilizava formulários 

                                                           
4 A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos 

mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro no Brasil (SUSEP, 2021a). 
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impressos, para que tais recursos possam ser valiosos, necessita de investimentos 

complementares por parte dos corretores de seguros que precisam aprender a usar o novo 

sistema (FORMAN; GRON, 2011).  

Esses sistemas têm como vantagens reduzir erros, automatizar processos, reduzir 

trabalho redundante e o tempo necessário para publicação de alterações de produtos ou 

processos, algo difícil de ser absorvido pelo corretor de seguros no ambiente offline. No entanto, 

por mais que se tenha benefícios existe a resistência por parte do corretor de seguros, e um dos 

motivos dessa resistência é o custo do aprendizado de novos sistemas de TI que não são 

padronizados entre os fornecedores ou seguradoras (FORMAN; GRON, 2011). 

A internet continua sendo para a maioria das empresas um veículo de marketing, uma 

maneira de colocar sua marca, produto e mensagem para o conhecimento do público (CEBI, 

2013; FRANZIS, 2000). 

Conforme pesquisa realizada por Franzis (2000) com 250 seguradoras, foram mapeados 

quatro tipos de sites na internet que conectam os consumidores as empresas de seguros, a seguir 

é detalhado os tipos de sites por ordem de complexidade. 

 Tipo 1 Publicação: As empresas utilizam a internet para publicar conteúdo estático e 

catálogos eletrônicos. De forma sucinta um site desse tipo contém informações sobre a empresa, 

os produtos comercializados e informações de utilidades pública (CEBI, 2013; FRANZIS, 

2000). Uma característica comum entre esses sites é a disponibilidade de localizar um corretor 

de seguros que pode ser através de uma lista simples ou mecanismos mais sofisticados com 

base em informações de geolocalização. Não é possível realizar cotações pelo site, os clientes 

em potencial são direcionados a entrar em contato com um corretor de seguros para obter 

maiores informações ou realizar cotações (FRANZIS, 2000). 

Tipo 2 Interatividade: Esta categoria engloba todos os recursos do Tipo 1 Publicação, 

com a diferença de oferecer suporte a níveis iniciais de interatividade (CEBI, 2013; FRANZIS, 

2000). O visitante tem a possibilidade de solicitar uma cotação após preencher um formulário 

eletrônico, após essa etapa o formulário eletrônico é entregue à corretora apropriada com base 

nas informações contidas no formulário online, dentro de alguns dias úteis a corretora entra em 

contato com o indivíduo e fornece a cotação manualmente. Algumas seguradoras têm 

disponibilizado a seus clientes de forma online informações sobre a sua apólice de seguros, 

cobrança e sinistro (FRANZIS, 2000). 

Tipo 3 Transações: Nesta categoria ocorre uma ruptura com os métodos tradicionais de 

comercialização de apólices de seguros, as empresas que se encontram nessa categoria 

oferecem todos os recursos dos tipos anteriores com o diferencial de disponibilizar a 
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precificação do seguro de forma online, se o consumidor aceitar a cotação um processo offline 

tradicional é iniciado com a apólice sendo enviada pelo correio para o segurado (FRANZIS, 

2000). 

Tipo 4 Processos: Nessa categoria o processo de venda de seguros, emissão e 

manutenção das apólices e atendimento ao cliente são radicalmente diferentes. As apólices de 

seguros são emitidas online e disponibilizadas diretamente aos segurados, alterações nas 

apólices de seguros denominada endosso, por exemplo, substituição do veículo na apólice de 

automóvel ou alteração das coberturas, são realizadas de forma interativamente pela internet. 

Informações detalhadas sobre a apólice como coberturas ou faturamento são disponibilizadas 

diretamente ao segurado por meio de uma consulta online, as reclamações também podem ser 

relatadas diretamente em sites desse tipo (GEBERT-PERSSON et al., 2019; BELLI, 2018; 

FRANZIS, 2000). 

 

Figura 6: Tipos de Sites de Seguros na Internet 
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Fonte: Adaptado de Franzis (2000) 

 

A indústria de seguros tem ficado muito atrás de outros setores inclusive o financeiro 

no aproveitamento de potencializar o uso da internet para fazer negócios, a competição do setor 

de seguros tem gerado uma pressão competitiva à medida que empresas mais agressivas buscam 

constantemente ganhar participação de mercado às custas de empresas menos agressivas, o uso 
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eficaz da internet é uma forma das empresas reduzirem o seu custo operacional e ao mesmo 

tempo fornecer serviços a mais pessoas (HOLLANDER, 2019; FRANZIS, 2000). 

O público em geral normalmente não tem o mesmo nível de motivação para visitar o 

site de uma seguradora do que tem para visitar o site de um banco, investimentos no varejo 

online, por mais difundida que seja a internet, ainda existe grande parcela da população sem 

acesso à internet (HALL, 2017; HOCKING et al., 2014; FRANZIS, 2000). 

O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(Cetic.br), que monitora a adoção das TIC no Brasil, apresentou em 2019 a pesquisa TIC 

domicílios, pode-se observar a evolução do acesso à internet chegando em 71% dos domicílios 

urbanos e rurais, em números absolutos, 50,7 milhões de domicílios conectados, apesar do 

aumento significativo nos últimos anos, um a cada quatro pessoas não usava a internet no país 

em 2019. Vale também destacar que 26,5 milhões de domicílios possuem computador e acesso 

à internet, enquanto 18,9 milhões de domicílios não possuem computador e nem acesso à 

internet (CETIC, 2019). 
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Figura 7: Domicílios com Acesso à Internet, por Área (2008 – 2019) 

 

 
  

Fonte: CETIC (2019) 

Nota: A partir de 2014, este indicador passou a considerar também as conexões domiciliares feitas por telefone 

celular. 

 

Como não é viável abandonar potenciais clientes sem acesso à internet as seguradoras 

são obrigadas a manter o modelo tradicional e realizar investimentos em canais online de 

comercialização, existe a tradição que paira sobre o setor de seguros que estão relacionadas as 

práticas aceitas de compra e manutenção das apólices de seguros que foram construídas ao 

longo dos anos. Qualquer mudança radical na indústria de seguros, como o uso da internet 

requer tempo e esforço para obter uma ampla aceitação (FRANZIS, 2000). Uma das questões 

mais significativas é como lidar com a força de vendas dos corretores que foi e tem sido o 

principal canal de distribuição de seguros das seguradoras por muitos anos (BELLI, 2018; 

FRANZIS, 2000). Outro ponto está relacionado a regulamentação desatualizada e que 

restringem o setor (FRANZIS, 2000). 

O modelo ICDT (Informação, Comunicação, Distribuição, Transação), apresentado na 

Figura 8, serve como referência para identificar como bens e serviços podem ser usados ou 

redesenhados para obter vantagem da dimensão de transações do CE (ALBERTIN, 2010; 

ANGEHRN, 1997). 
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Figura 8: Modelo ICDT 
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Fonte: Albertin (2010) 

 

O modelo ICDT separa o mercado virtual em quatro partes: i) Espaço de informação 

virtual: canal ao qual a empresa utiliza para prover informações sobre a organização, seus 

produtos e serviços. Esse espaço não fica restrito apenas aos clientes podendo ser estendido 

para funcionários, acionistas, investidores, parceiros entre outros; ii) Espaço de comunicação 

virtual: canal ao qual a empresa utiliza para troca de informações de forma bidirecional, ou seja, 

com clientes, fornecedores, imprensa entre outros; iii) Espaço de distribuição virtual: canal ao 

qual a empresa utiliza para oferecer seus produtos utilizando mídia digital, não ficando restrito 

apenas aos clientes, podendo ser estendido aos próprios funcionários ou parceiros externos; e 

iv) Espaço de transação virtual: canal ao qual a empresa utiliza para atender as transações 

eletrônicas como pedidos, faturas e pagamentos. O CE tem ajudado a reduzir custos e propiciar 

uma melhor experiência para o cliente (ALBERTIN, 2010; ANGEHRN, 1997). 

2.3. Teorias de adoção de tecnologias 

O estudo apresentado levou em consideração a Teoria da Ação Racional (Theory of 

Reasoned Action – TRA) (FISHBEIN; AJZEN, 1975) juntamente com duas outras extensões: 
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Teoria de Comportamento Planejado (Theory of Planned Behavior – TPB) (AJZEN, 1985) e 

Modelo de Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance Model – TAM) (DAVIS, 1989). 

Os três respectivos modelos têm em comum o fato de terem sido construídos a partir de 

construtos que usam psicologia social para tentar explicar o comportamento do indivíduo 

(FABER; REUVER, 2019). 

A TRA foi originada por Fishbein (1963, 1967), sendo posteriormente revista e 

expandida em colaboração com Icek Ajzen e outros estudiosos. A teoria admite que os seres 

humanos são racionais e utilizam as informações disponíveis, avaliando as implicações de seus 

comportamentos, a fim de decidirem por sua realização (FISHBEIN; AJZEN, 1975). O modelo 

é bem-sucedido quando aplicado a comportamentos sobre os quais o indivíduo exerce controle 

volitivo (AJZEN, 1991).  

Os principais objetivos da TRA são: 1) interesse por predizer e entender o 

comportamento sendo estas escolhas conscientes por parte do indivíduo; e 2) precisar a intenção 

para realizá-lo (FISHBEIN; AJZEN, 1975). Para compreender o comportamento, há que se 

identificar os determinantes das intenções comportamentais: atitudes, que dizem respeito ao 

aspecto pessoal, e normas subjetivas, que se refere à influência social. A teoria leva em 

consideração as crenças dos indivíduos, a avaliação das consequências do comportamento, a 

motivação para concordar com as pessoas que são consideradas como referências e as variáveis 

externas (FISHBEIN; AJZEN, 1975). 

A TPB foi constituída por Ajzen (1985). Esse modelo considera outro elemento de 

previsão além das crenças comportamentais e crenças normativas – têm-se as crenças sobre o 

controle, ou seja, sobre a presença de fatores que possam facilitar ou impedir o desempenho do 

comportamento, que se refere às crenças da pessoa acerca do grau de facilidade ou dificuldade 

em executar uma determinada ação. A inclusão do “controle percebido” baseia-se na 

pressuposição de que uma maior percepção de controle corresponde a uma maior probabilidade 

de que o desempenho do comportamento tenha sucesso. 

Para Ajzen e Fishbein (2000) a ação humana de acordo com a TPB pode ser influenciada 

por três tipos de crenças: 1) comportamentais; 2) normativas; e 3) crenças de controle. Da 

mesma forma que se tem as atitudes e as normas subjetivas, pressupõe-se que as percepções do 

controle comportamental surjam de maneira espontânea. Para esses autores as atitudes em 

relação ao comportamento, normas subjetivas e a percepção do controle comportamental levam 

de forma combinada à formação das intenções comportamentais. 

A TAM tem sido utilizada amplamente para entender o comportamento do indivíduo no 

sentido de aceitar e a usar uma determinada tecnologia, a partir do momento que são 
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apresentadas novas tecnologias a facilidade de uso percebida e a utilidade percebida irá 

influenciar a decisão de usá-la ou não (YANG, 2013). Davis (1986) desenvolveu o modelo de 

aceitação de tecnologia TAM através de uma adaptação à Teoria da Ação Racional (Theory of 

Reasoned Action – TRA) (AJZEN, 1985), com o intuito de explicar e prever as ações do usuário 

de sistemas da informação. 

O TRA parte do princípio de estudar o comportamento humano de uma forma ampla, o 

que o torna aceitável para o estudo do comportamento padrão do uso de computadores. O TAM 

por sua vez, foi concebido para ser aplicado exclusivamente no estudo do padrão 

comportamental do uso de computadores, o que a torna adequada para o presente estudo. 

Venkatesh et al. (2003), ao propor a Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia 

(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology – UTAUT), argumentam que as 

tecnologias que foram testadas com os modelos anteriores, incluindo TRA, TPB, e TAM, são 

tecnologias orientadas para o uso individual e consideradas como aplicações pouco complexas 

quando comparadas com aplicações que operam em um ambiente organizacional sofisticado. 

O presente estudo considera a adoção e o engajamento do cliente ou usuário para a 

contratação e gestão de seguros no ambiente digital, como sendo ações individuais e de 

complexidade relativamente baixa. Desta forma, a utilização de UTAUT foi considerada 

inadequada. 

A Teoria de Adequação de Tarefas Tecnológicas (Task-Tecnology Fit theory – TTF) 

sugere que uma tecnologia é mais provável de ser adotada e usada se os recursos da tecnologia 

corresponderem de acordo com as tarefas que o indivíduo deseja realizar (GOODHUE, 1995). 

Desta forma, o presente estudo se propõe a compreender o quanto mais a contratação e gestão 

de seguros no ambiente digital se adequa às tarefas que o cliente ou usuário precisa executar, 

maiores serão suas percepções positivas, impactando positivamente a intenção de uso do 

ambiente digital para a contratação e gestão de seguros. 

Mclean (2018) argumenta que o TTF é um modelo limitado para predição de adoção e 

aceitação, pois requer que um indivíduo utilize uma determinada tecnologia antes de ser capaz 

de julgá-la adequada para a execução de suas tarefas. No entanto, cabe apontar que é justamente 

a necessidade de uso prévio por parte do usuário que torna o TTF um modelo adequado para 

predição de continuidade de uso de tecnologia. 

A Teoria da Autodeterminação (Self Determination Theory – SDT) de Ryan e Deci 

(2000) propõe dois tipos de motivações em relação as escolhas do indivíduo que são: 1) 

Motivação intrínseca, que está relacionada ao interesse e satisfação; e 2) Motivação extrínseca, 

que se refere a execução de uma tarefa para buscar uma recompensa ou para evitar uma punição. 
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Levando em consideração os dois direcionadores para adoção de tecnologia propostos 

por Ryan e Deci (2000), o cliente ou usuário podem optar por usar o ambiente digital para a 

contratação e gestão de seguros com o propósito de cumprir uma tarefa que lhe é necessária e, 

talvez, obrigatória (motivação extrínseca), bem como por algum motivo relacionado à 

determinado interesse, ou mesmo satisfação (motivação intrínseca). 

Para o modelo de pesquisa foi levado em consideração às teorias TAM, TTF e SDT, que 

foram analisadas com intensão de capturar as variáveis derivadas da tecnologia e da psicologia 

social e relacionadas com a percepção do ser humano acerca de si mesmo. Com o resultado 

obtido foi possível examinar e explorar as dimensões de Facilidade de Uso Percebida (FUP), 

Utilidade Percebida (UPE), Conveniência (CON), Satisfação (SAT) e Conhecimento e Cultura 

e conhecimento sobre Seguros (CCS), através destas dimensões foi possível analisar a 

influência exercida sobre a Contratação e Gestão de Seguros no Ambiente Digital (CGSAD). 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

O Capítulo 3 descreve a metodologia empregada para alcançar os objetivos delineados 

tanto na pesquisa qualitativa, quanto na pesquisa quantitativa, incluindo um descritivo sobre o 

tipo de pesquisa; relata a abordagem de pesquisa escolhida e os métodos adotados para coleta 

de dados e análise dos resultados obtidos. 

3.1. Design de pesquisa 

A estrutura e metodologia de pesquisa proposta utilizaram-se de duas técnicas. A 

primeira se deu pela abordagem qualitativa exploratória através de entrevistas semiestruturadas 

com executivos da indústria de seguros, que é indicada para casos em que se pretende focar na 

qualidade e profundidade dos casos coletados. Segundo Williamson e Johanson (2017) a 

escolha por entrevistas semiestruturadas se justifica pela flexibilidade da técnica em permitir 

capturar em profundidade os pontos de vista dos participantes ao mesmo tempo em que se 

garante o foco da pesquisa. A segunda abordagem se deu pela forma quantitativa através de 

entrevistas por questionário de autopreenchimento online do tipo survey, pois esta é ideal para 

pesquisas em que se busca estabelecer a relação das variáveis estudadas através da definição de 

hipóteses (CRESWELL, 2007). 

A definição da escolha pela abordagem híbrida qualitativa e quantitativa se deu com o 

objetivo de estabelecer uma melhor compreensão dos resultados apresentados. A triangulação 

ou abordagem híbrida de coleta e análise de dados tende a aumentar a confiabilidade e a 

validação interna dos dados (MERRIAM, 1998).  

Optou-se pela metodologia de estudo de caso devido ao formato da questão de pesquisa 

(YIN, 2017). Para Collis e Hussey (2013) estudos de caso exploratório são indicados para 

pesquisar fenômenos cuja literatura apresenta limitações – o que pode ser observado na área 

aqui selecionada para o estudo, com carência de pesquisas empíricas. 

3.2. Estudo de caso 

O estudo de caso deste trabalho aplicado é de uma seguradora líder de mercado no Brasil 

e na América Latina. Suas ambições estratégicas estão em ser reconhecida como a maior, 

melhor e mais eficiente seguradora do país, com atuação focada no desenvolvimento 

sustentável e alto padrão de confiabilidade e solidez de proteção financeira e patrimonial. Tem 
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como objetivo ser o melhor lugar para o segurado proteger sua vida, seu futuro, sua saúde e seu 

patrimônio. 

A escolha da empresa se deu pela relevância no mercado de seguros no Brasil, e pela 

facilidade de acesso do autor aos executivos da companhia, além da grande quantidade de 

materiais publicados na imprensa. 

3.3. Coleta de dados 

A decisão sobre a coleta de dados para este trabalho aplicado foi através das seguintes 

técnicas: entrevistas semiestruturadas, questionário de autopreenchimento online do tipo 

survey, e análise documental. Decidiu-se por seguir as orientações de Yin (2015) acerca do 

protocolo de coleta de dados a fim de mitigar suspeitas de conclusões equivocadas que 

envolvem estudos de caso. Em estudos de caso o uso de diversas fontes e técnicas para coleta 

de dados permite incluir diferentes interpretações na análise de dados e aumentar a validade e 

a confiabilidade da pesquisa, além de ser vantajoso para uma pesquisa completa e profunda 

(CRESWELL; CRESWELL, 2017; SHANKS, 2017; PATTON, 2014). 

O roteiro, as questões das entrevistas semiestruturadas e do questionário de 

autopreenchimento foram extraídas do livro “Leading Digital: Turning Technology into 

Business Transformation” (“Liderando na era digital: Como utilizar tecnologia para 

transformação de seus negócios”, em tradução para o português do Brasil) de Westerman, 

Bonnet e McAfee (2014). Este questionário foi criado e validado pelo autor no intuito de 

auxiliar as organizações a entender seu nível de maturidade digital. Dando início a sua jornada 

de transformação digital, primeiramente, a organização precisa entender seu ponto de partida. 

Importante destacar que a condição de confiabilidade, estabilidade e os resultados de estudos 

práticos reportados por Westerman, Bonnet e McAfee (2014) foram fundamentais para a 

tomada de decisão de aplicá-lo no estudo de caso deste trabalho aplicado. 

Como principal forma de coleta de dados para este estudo de caso, foram aplicadas as 

entrevistas semiestruturadas a fim de responder à pergunta de pesquisa: tendências da 

transformação digital na indústria de seguros no Brasil, enquanto as demais técnicas foram 

empregadas com objetivos secundários de validação de resultados e de exploração de contexto. 
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3.3.1. Entrevistas semiestruturadas 

Nesta primeira etapa da coleta de dados, as entrevistas semiestruturadas e individuais, 

conforme roteiro descrito no Quadro 1, tinha como objetivo responder à questão de pesquisa 

proposta e explorar também a percepção dos principais executivos da organização acerca do 

nível de inovação e digitalização da indústria de seguros no Brasil. Tomou-se a decisão de 

entrevistar os executivos por serem as melhores pessoas da liderança, acerca da compreensão 

do negócio e do nível de maturidade sobre TD na indústria de seguros. 

 

Quadro 1: Roteiro para as Entrevistas Semiestruturadas 

 
Bloco 1 – Mercado de seguros no Brasil, nível de maturidade e desafios 

Percepção sobre o mercado de seguros no Brasil? 

Qual o papel das seguradoras na economia e na sociedade? 

Nível de maturidade do mercado de seguros no Brasil? 

Principais desafios do mercado de seguros no Brasil? 

O futuro do mercado de seguros no Brasil? 

Principais transformações que podem ocorrer no mercado de seguros para os próximos anos? 

O mercado de seguros utiliza uma abordagem tradicional de produtos de proteção, até quando será 

possível o crescimento dos negócios com esse modelo? 
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Bloco 2 – Ações de inovação no mercado segurador e a importância da transformação digital 

para o mercado de seguros 

A era digital alterou de forma profunda o comportamento do consumidor e como ele decide sobre a 

compra, o tema inovação se tornou a palavra de ordem por todo o mundo, quais as ações de 

inovações existentes atualmente no mercado segurador? 

Como é que os automóveis sem condutor, as casas inteligentes e outras novas tecnologias afetarão 

as seguradoras? 

Qual a importância das startups e as insurtechs como motor de inovação no mercado de seguros? 

O setor de seguros está sabendo se adaptar bem às inovações tecnológicas e às mudanças nas 

demandas da sociedade? 

A transformação digital é importante para o mercado de seguros? 

Os bancos é um dos principais setores que aderiram à digitalização dos negócios desde os anos 80, 

por qual motivo as seguradoras não terem acompanhado esse movimento? 

Como comparar o mercado de seguros do Brasil com o mercado de seguros internacional? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

A coleta de dados ocorreu por entrevistas individuais por vídeo conferência devido à 

pandemia do Covid-195,5com os executivos que aceitaram a carta convite enviada por e-mail, 

conforme Apêndice A. As entrevistas tiveram a gravação do áudio para posterior transcrição 

para fins de análise de conteúdo. Segundo Yin (2017), embora a gravação do áudio seja o 

método mais preciso para captura de dados de uma entrevista, pode gerar um certo desconforto 

para o entrevistado. Estava previsto solicitar autorização previa para a gravação do áudio e que 

seria utilizado apenas para a transcrição integral para posterior consulta, e que em hipótese 

alguma seria divulgado ou vínculo a imagem do entrevistado ou à organização a qual trabalha. 

Ou seja, haveria a garantia do anonimato para que o entrevistado pudesse expressar suas 

opiniões e críticas sem restrições. 

3.3.2. Questionário de autopreenchimento online do tipo survey 

Na segunda etapa da coleta de dados aplicou-se questionário de autopreenchimento 

online do tipo survey, através do qual o entrevistado respondeu às questões fechadas e abertas 

específicas conforme descrito no Apêndice C. O questionário foi dividido e organizado em 

blocos para uma melhor compreensão do respondente sobre o que era esperado a respeito dele 

                                                           
5 Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominada SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico 

variando de infecções assintomáticas a quadros graves (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 
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dentre as perguntas contidas no agrupamento, as perguntas tiveram como objetivo capturar 

informações sociodemográficas do participante, conhecer o seu perfil de uso quanto a internet, 

explorar o seu nível de conhecimento sobre produtos de seguros, identificar o seu interesse e 

necessidade em contratar produtos de seguros no ambiente digital, e conhecer a sua opinião e 

experiência com produtos de seguros. A partir da Figura 9, pode-se observar o diagrama das 

perguntas. 

 

Figura 9: Diagrama da Estrutura do Questionário de Autopreenchimento Online do Tipo 

Survey 

 

Perfil 

sociodemográfico

Perfil de uso de 

internet

Conhecimento 

sobre produtos de 

seguros e 

preferências

Contratação de 

produtos de 

seguros no 

ambiente digital

Experiência e 

opinião sobre 

produtos de 

seguros

 
  
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Os convites, conforme Apêndice B, para participar da pesquisa foram enviados através 

de e-mails pessoais e corporativos para uma população de 55.000 pessoas físicas, adquirida 

através de bureau de dados, que levou em consideração a representatividade estatística da 

população brasileira. Como forma de incentivo a participação, a cada questionário respondido 

foi doado R$ 10,00 (dez reais) ao Instituto Ayrton Senna.  

O Quadro 2 traz a lista dos pontos da escala Likert que foi usada durante a coleta de 

dados para perguntas específicas. 

 

Quadro 2: Escala Likert Utilizada no Questionário de Autopreenchimento Online do Tipo 

Survey 
 

Pontos Texto 

1 Discordo totalmente 

2 Discordo parcialmente 

3 Não discordo, nem concordo 

4 Concordo parcialmente 

5 Concordo totalmente 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Os pontos da escala Likert foram codificadas com números inteiros de 1 a 5 para os 

quais 1=Discordo totalmente até 5=Concordo totalmente, para medir o grau de satisfação dos 

entrevistados para cada pergunta de concordância do questionário de autopreenchimento online 

do tipo survey. 

O Quadro 3 apresenta as questões objetivas para o referido estudo, indicando também 

um identificador da questão (para facilitar posterior análise dos resultados) e a natureza das 

respostas (variáveis) coletadas. 

 

Quadro 3: Questões Objetivas Extraídas do Questionário de Autopreenchimento Online do 

tipo Survey 

 
Facilidade de uso percebida (FUP) 

ID Questão Tipo de Resposta 

FUP-01 No momento de pesquisar ou contratar um seguro 
Matriz de Escala 

Likert 

 
Utilidade percebida (UPE) 

ID Questão Tipo de Resposta 

UPE-01 Qual alternativa define melhor a sua opinião sobre seguros Escolha Única 

UPE-02 

Momentos de incerteza como o que está acontecendo agora com 

o Covid-19, faz com que você pense em contratar produtos de 

seguros para proteger o seu patrimônio e o bem-estar da sua 

família 

Escala Likert 

UPE-03 

Existe a possibilidade de você usar um site ou aplicativo que 

fornecesse informações do risco ao qual você e a sua família 

estão expostos, perante ao local de moradia, local de trabalho e 

trajeto percorrido no dia a dia, isso ajudaria no momento de 

tomar a decisão de contratar um produto de seguro no ambiente 

digital 

Escala Likert 

 
Conveniência (CON) 

ID Questão Tipo de Resposta 

CON-01 Você recebeu alguma oferta de seguro por algum desses canais Múltipla Escolha 

CON-02 
Quais canais você já usou para pesquisar ou contratar algum 

seguro 
Múltipla Escolha 
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Satisfação (SAT) 

ID Questão Tipo de Resposta 

SAT-01 
Qual desses benefícios a seguradora deveria oferecer além da 

proteção contratada 
Escolha Única 

SAT-02 Conte a sua experiência com a contratação de seguros Aberta 

SAT-03 
Caso já tenha ocorrido algum sinistro conte como foi a sua 

experiência 
Aberta 

SAT-04 

Quais tipos de seguros na sua opinião deveriam existir para 

atender uma necessidade específica, por exemplo, proteger 

algum bem material ou garantir um padrão de vida por 

determinado período, entre outros que julgar interessante 

Aberta 

SAT-05 Quais palavras descrevem melhor produtos de seguros Aberta 

 
Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) 

ID Questão Tipo de Resposta 

CCS-01 Quem é o decisor sobre a contratação de seguros Escolha Única 

CCS-02 Quais tipos de seguros você tem ou já teve Múltipla Escolha 

CCS-03 Quantas vezes foi preciso acionar a seguradora 
Matrix de Escolha 

Única 

CCS-04 
Quando foi preciso acionar a seguradora o problema foi 

resolvido adequadamente 

Matrix de Escala 

Likert 

 
Contratação e gestão de seguros no ambiente digital (CGSAD) 

ID Questão Tipo de Resposta 

CGSAD-01 
Existe a possibilidade de você contratar algum tipo de seguro 

pela internet 
Escolha Única 

CGSAD-02 
Existe a possibilidade de você usar um site ou aplicativo para 

contratar algum tipo de seguro em qualquer momento 
Escolha Única 

CGSAD-03 

Existe a possibilidade de você usar um site ou aplicativo para 

consultar as suas apólices de seguros em qualquer momento do 

dia, além de abrir e acompanhar os sinistros e manter 

relacionamento com a seguradora 

Escala Likert 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

O Quadro 4 apresenta a identificação demográfica do participante coletado pelo 

questionário de autopreenchimento online do tipo survey.  
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Quadro 4: Classificação Demográfica do Participante 

 
Escolaridade (Tipo de Resposta: Escolha Única) 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Superior (graduação) 

Pós-graduação 

Mestrado 

Doutorado 

Pós-Doutorado 

 
Composição familiar (Tipo de Resposta: Escolha Única) 

Casal sem filho(s) 

Casal sem filho(s) e com parente(s) 

Casal com filho(s) 

Casal com filho(s) e com parente(s) 

Sem cônjuge com filho(s) 

Sem cônjuge com filho(s) e com parente(s) 

Sem cônjuge sem filho(s) 

Sem cônjuge sem filho(s) e com parente(s) 

 
Quantidade de filhos (Tipo de Resposta: Matriz de Escolha Única) 

Menor de idade Maior de idade 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Mais de 5 Mais de 5 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
 

O Quadro 5 representa a identificação demográfica do participante obtida por bureau de 

dados. 
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Quadro 5: Classificação Demográfica do Participante Obtida por Bureau de Dados 

 
Dados pessoais 

Data de nascimento 

Endereço residencial 

Local de nascimento (cidade e estado) 

Profissão ou ocupação 

Renda mensal 

Sexo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

O Quadro 6 apresenta informações sobre o uso de internet pelo participante. 

 

Quadro 6: Classificação do Participante Conforme o Seu Uso de Internet 

 
Você e usuário de internet há quanto tempo (Tipo de Resposta: Escolha Única) 

Menos de 1 ano 

Entre 1 e 5 anos 

Entre 6 e 10 anos 

Mais de 10 anos 

Prefiro não responder 

 
Com que frequência você usa a internet (Tipo de Resposta: Escolha Única) 

Menos de 1 vez por semana 

De 1 a 2 vezes por semana 

De 3 a 4 vezes por semana 

De 5 a 6 vezes por semana 

Somente aos finais de semana 

Todos os dias 

Prefiro não responder 

 
Quais períodos do dia você acessa a internet (Tipo de Resposta: Múltipla Escolha) 

Manhã 

Tarde 

Noite 

Prefiro não responder 
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Qual o seu nível de experiência com internet (Tipo de Resposta: Escolha Única) 

Nenhuma 

Pouca 

Moderada 

Muita 

Prefiro não responder 

 
Para qual finalidade você usa a internet (Tipo de Resposta: Múltipla Escolha) 

Redes sociais 

Vídeos 

E-mails 

Whatsapp 

Ler notícias e se manter atualizado 

Realizar pesquisas sobre conteúdo do meu interesse 

Trabalho 

Fins acadêmicos 

Outro 

 
Você usa a internet para comprar produtos (Tipo de Resposta: Escolha Única) 

Sim, e prefiro realizar compras pela internet 

Sim, desde que não seja de valores altos 

Não confio em comprar produtos pela internet 

Nunca realizei nenhuma compra pela internet 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Como forma de se certificar que o questionário final estava adequado aos propósitos 

deste estudo, foi conduzido um pré-teste com 16 respondentes selecionados de forma aleatória, 

a plataforma Survey Monkey foi contratada para criar e enviar a pesquisa. O intuito do pré-teste 

foi realizar um treinamento intensivo para evitar que problemas fossem descobertos após o 

início da fase de coleta de dados (YIN, 2015). 

Com base no feedback dos participantes do pré-teste, algumas perguntas foram 

agrupadas ou mesmo sofreram ajustes de texto para uma melhor compreensão.  
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4. RESULTADOS 

O Capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa qualitativa e quantitativa, a análise e a 

descrição dos resultados obtidos na pesquisa, expondo as relações entre os construtos, e da 

avaliação dos resultados frente ao referencial teórico. Além disso, apresenta considerações 

sobre a validade atual dos achados. 

4.1. Análise das entrevistas semiestruturadas  

O Quadro 7 descreve as três entrevistas realizadas. Todas tiveram a gravação do áudio 

para posterior transcrição para fins de análise de conteúdo, o “de acordo” prévio pelos 

entrevistados foi concedido perante a garantia do anonimato, sem o uso da imagem do 

entrevistado ou mesmo da organização ao qual trabalham, e que as informações seriam 

utilizadas apenas para fins acadêmicos. 

 

Quadro 7: Relação dos Entrevistados 

 

Executivo 
Data da 

entrevista 

Duração da 

entrevista 

E1 
Diretor de marketing, com formação em engenharia de 

produção e 24 anos de experiência no mercado de seguros 
19/06/2020 00:50 min 

E2 

Diretor de canais digitais, inovação e CRM6,6com formação em 

engenharia de produção e 4 anos de experiência no mercado de 

seguros 

24/06/2020 00:50 min 

E3 

Membro do conselho de administração, com formação em 

administração de empresas, contabilidade e finanças, possui 51 

anos de experiência no mercado de seguros 

16/07/2020 01:00 h 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

A análise qualitativa dos dados das entrevistas se deu através de prévia análise dos dados 

coletados, que resultou em uma análise categorial. A análise categorial consiste no 

desmembramento do texto em categorias agrupadas analogicamente (BARDIN, 2011). As 

                                                           
6 Customer Relationship Management é um termo em inglês que pode ser traduzido para a língua portuguesa como 

Gestão de Relacionamento com o Cliente. Foi criado para definir toda uma classe de sistemas de informações ou 

ferramentas que automatizam as funções de contato com o cliente (GOOGLE, 2020). 
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categorias e subcategorias foram mapeadas após a transcrição do áudio das entrevistas e sua 

leitura e análise detalhada dos dados. Cada categoria e subcategoria é constituída também de 

trechos selecionados das falas dos entrevistados e do respectivo referencial teórico, conforme 

descrito no Quadro 8. 
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Quadro 8: Categorias, Subcategorias e Referencial Teórico 

 
Categorias Subcategorias Referencial Teórico 

Negócio 

Maturidade do mercado 

de seguros; 

Desafios do mercado de 

seguros para os 

próximos anos. 

WEILL, P.; WOERNER, S. L. Thriving in an Increasingly 

Digital Ecosystem. MIT Sloan Management Review, [s. 

l.], v. 56, n. 4, p. 27–34, 2015. 

WEILL, P.; WOERNER, S. Surviving in an Increasingly 

Digital Ecosystem. MIT Sloan Management Review, [s. 

l.], v. 59, n. 2, p. 38, 2018. 

Inovação 

Gestão de dados e 

analytics; 

Transformação digital;  

Insurtech, fintech e 

startup. 

WESTERMAN, G. Your Company Doesn’t Need a Digital 

Strategy. MIT Sloan Management Review, [s. l.], v. 59, 

n. 3, p. 116–120, 2018. 

VIAL G. Understanding digital transformation: A review 

and a research agenda. Journal of Strategic Information 

Systems. v. 28, p. 118-144, 2019. 

DOSS, S. Digital Disruption Through Data Science: 

Embracing Digital Innovation in Insurance Business. 

BimaQuest: The Journal of Insurance & Management, 

[s. l.], v. 20, n. 3, p. 16–33, 2020. 

Distribuição 

Assinatura e aceite 

digital;  

Contratação;  

Corretor de seguros. 

WELLS, A. Agents, Brokers and the Future of Insurance 

Distribution. Carrier Management, [s. l.], v. 6, n. 4, p. 

49–52, 2019. 

MICHEL-KERJAN, E. Why Ecosystem Distribution in 

P/C Insurance Is Critical Now. Carrier Management, [s. 

l.], v. 7, n. 5, p. 56–57, 2020. 

Cliente 

Relacionamento; 

Comunicação; 

Centralidade no cliente, 

experiência e jornadas. 

LEAVY, B. Decoupling: customer-centric perspectives on 

disruption and competitive advantage. Strategy & 

Leadership, [s. l.], v. 48, n. 1, p. 3–11, 2020. DOI 

10.1108/SL-10-2019-0151. 

SIEBERT, A. et al. Customer Experience Journeys: 

Loyalty Loops Versus Involvement Spirals. Journal of 

Marketing, [s. l.], v. 84, n. 4, p. 45–66, 2020. DOI 

10.1177/0022242920920262. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

A análise qualitativa do conteúdo das entrevistas através do software SAS Enterprise 

Guide 7.12 iniciou-se com a contabilização da volumetria dos trechos codificados nas 
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entrevistas classificadas entre as categorias e subcategorias teóricas mencionadas pelos 

respectivos entrevistados detalhadas no Quadro 9. 

 

Quadro 9: Volume de Trechos Codificados Dentro das Categorias e Subcategorias Teóricas 

 

Categoria Subcategoria 

Número de 

agregadores e 

trechos codificados 

Número de 

fontes 

(entrevistados) 

Negócio  107 3 

Maturidade do mercado de seguros 48 3 

Desafios do mercado de seguros para os 

próximos anos 
59 3 

Inovação  83 3 

Gestão de dados e analytics 8 3 

Transformação digital 70 3 

Insurtech, fintech e startup 5 3 

Distribuição  75 3 

Assinatura e aceite digital 7 3 

Contratação 62 3 

Corretor de seguros 6 3 

Cliente  28 3 

Relacionamento 4 3 

Comunicação 6 3 

Centralidade no cliente, experiência e 

jornadas 
18 3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Observa-se que as categorias: negócio, inovação, distribuição e cliente foram abordadas 

107, 83, 75 e 28 vezes respectivamente em trechos das entrevistas. Vale destacar que a 

subcategoria transformação digital foi mencionada 70 vezes e a subcategoria contratação foi 

mencionada 62 vezes. 

O Gráfico 2 apresenta o mapa em árvore, que é um diagrama que mostra dados 

hierárquicos como um conjunto de retângulos aninhados de tamanhos variados no qual o 

tamanho indica o volume de trechos codificados dentro das categorias e subcategorias teóricos 
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do tipo hierárquico. Áreas maiores, categorias são exibidas na parte superior esquerda do 

gráfico e retângulos menores, subcategorias são exibidos na parte inferior direita. 

 

Gráfico 2: Volume de Trechos Codificados Dentro das Categorias e Subcategorias 

 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor – software QlikView versão 12 (2020) 

 

No Quadro 10, a tag cloud – nuvem de palavras – com maior frequência de incidência 

entre 100 palavras a partir de quatro letras. Resultado da análise qualitativa das entrevistas com 

os três executivos. Pode-se observar a quantidade de palavras analisadas que é demonstrada, 

proporcionalmente, pelo tamanho da fonte. Nota-se, em destaque, a palavra “seguro” no centro 

da nuvem de palavras. Outras palavras em destaque são: mercado, seguradora, Brasil, 

automóvel, digital, produto, corretor e cliente – para citar algumas das palavras com maior 

frequência de incidência mencionada pelos três entrevistados. 
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Quadro 10: Frequência de Cem Palavras Baseada na Análise Qualitativa dos Três 

Entrevistados 

 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Pode-se observar que está presente na agenda dos executivos, a questão da 

transformação e digitalização da indústria de seguros, seja para explorar novos canais de 

distribuição ou melhor prestação de serviços, o cliente sendo considerado como muito 

importante pelas seguradoras, e colocado no centro. O corretor e a regulamentação do setor 

como sendo importantes para o desenvolvimento da indústria, e não podendo deixar de 

comparar o mercado de seguros internacional com o do Brasil. 

A Tabela 2 apresenta trechos retirado das entrevistas sobre a opinião dos executivos 

acerca das categorias e subcategorias. 
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Tabela 2: Trechos das Entrevistas Semiestruturadas com a Opinião dos Executivos 

 
Categoria: Negócio 

Subcategoria: Maturidade do mercado de seguros 

E1 

Vou dividir em categorias, a categoria tecnológica precisa evoluir, a categoria 

regulamentação tem evoluído, mas tem espaço para evoluir, enquanto a categoria de 

distribuição que envolve o corretor está no nível intermediária, nem tanto evoluída como em 

determinado mercados como o inglês, mas também nem tão atrasado como em outros países 

com situações muito complexas. O mercado segurador no Brasil e muito sólido, nossas 

instituições são saudáveis. 

E2 

O mercado segurador está de três à quatro anos atrás do setor bancário no quesito inovação, 

é um mercado que funciona de forma muito tradicional e conservadora, se preocupa muito 

com a segurança o que faz total sentido. 

E3 

O mercado de seguros acompanha o tamanho da economia dos países, que pode ser 

observado pela primeira, segunda, terceira e quarta maiores economias do mundo. O Brasil 

está entre as nove maiores economias do mundo e ocupa a décima quarta ou décima quinta 

posição no mercado de seguros, o que quer dizer que não e muito desenvolvido, tem muito 

mercado pela frente, somente 14% das residências no país tem seguro residencial, somente 

1/4 da frota de veículos tem seguro, seguro de vida no Brasil e um dos mais baixos índices de 

penetração no mundo em geral, o Chile e a Argentina têm uma penetração muito maior do 

que o Brasil. A pandemia Covid-19 criou uma expectativa muito grande na população em 

geral pela procura pelo seguro. 
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Categoria: Negócio 

Subcategoria: Desafios do mercado de seguros para os próximos anos 

E1 

O mercado de seguros no Brasil precisa evoluir muito no quesito tecnológico. O Brasil tem 

muito potencial para desenvolver o mercado de seguros, a penetração de seguros se mostrou 

crescente nos últimos anos e vem sendo feito um trabalho por todo o mercado segurador que 

não dá para classificar como inicial. 

E2 

O mercado de seguros está sendo um dos últimos a aderir a transformação digital, mas é algo 

inevitável de acontecer, esse mercado tem a característica de não ser o precursor em 

inovação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Precisa ser repensado os processos interno 

das seguradoras e os produtos, precisa aproximar o atuarial do cliente. Vai ocorrer nos 

próximos anos uma aceleração quanto a distribuição de seguros em novos canais como o de 

afinidades, temos o open banking que pode abrir novas oportunidades quanto a distribuição 

de produtos de seguros. Precisa ser repensado a estrutura hierárquica e multidisciplinares 

das seguradoras. 

E3 

O mercado de seguros no mundo todo e muito conservador, sempre estiveram atrasados em 

relação aos processos, principalmente no Brasil. As seguradoras precisam entender que o 

produto que elas vendem não é o seguro e sim o sinistro, existe um desconforto por parte das 

seguradoras em pagar a indenização para o cliente quando ocorre um sinistro. Diferente dos 

bancos as seguradoras não identificam o consumidor como parceiro de negócios, as 

seguradoras precisam melhorar a sua relação com o segurado, e não somente manter um bom 

relacionamento com o cliente no momento da comercialização do produto. Outro ponto e a 

longevidade que no Brasil aumentou muito e afeta diretamente a previdência privada, tem 

outro aspecto referente aos custos que são altos para as seguradoras e o digital pode 

contribuir muito para acelerar os processos e reduzir os custos. 

 
Categoria: Inovação 

Subcategoria: Gestão de dados e analytics 

E1 
No Brasil e pouco usado analytics, no exterior e muito usado inteligência artificial e a gestão 

dos dados e bem desenvolvida. 

E2 Inovação e presente, mas existe uma barreira cultural e regulatória a ser vencida. 

E3 
No Brasil a preocupação dos executivos e com a sinistralidade, no exterior o uso de dados 

para automação e tomada de decisão e muito mais presente. 
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Categoria: Inovação 

Subcategoria: Transformação digital 

E1 

O Brasil precisa avançar muito nessa frente ainda, as seguradoras já têm algumas iniciativas, 

mas muito tímidas devido aos órgãos reguladores. As seguradoras precisam estar cada vez 

mais tecnológicas e digitais para propiciar a transformação digital e estar mais nivelada com 

o mercado nesse quesito. 

E2 

Está ocorrendo grandes investimentos por parte das seguradoras, principalmente devido as 

insurtechs e startups, veja casos de seguradoras implementando ecossistemas de inovação. A 

transformação digital e essencial, as seguradoras tem que repensar todos os seus processos 

para ter ganho de eficiência e agilidade. 

E3 

No exterior as seguradoras estão muito à frente das iniciativas de transformação digital do 

que no Brasil, muito se fala sobre mobile. O digital vai ser o motor de disrupção, e somente 

assim o Brasil vai conseguir crescer no mercado de seguros. 

 
Categoria: Inovação 

Subcategoria: Insurtech, Fintech e Startup 

E1 

As startups são bem vindas e pode ser uma ótima oportunidade, até para prover um incomodo 

construtivo no mercado de seguros, as empresas tradicionais podem fazer parcerias com as 

startups que surgem com uma mentalidade ágil que pode ser muito bom para o digital e a 

inovação. 

E2 
O que tem vindo dos startups relacionado a inovação e voltado para a distribuição de 

produtos de seguros. As seguradoras podem melhorar a sua eficiência através dos startups. 

E3 Há uma procura muito grande por startups para desenvolver o mercado de seguros. 

 
Categoria: Distribuição 

Subcategoria: Assinatura e aceite digital 

E1 
O órgão regular exige assinatura em papel para a maioria dos produtos de seguros, outros já 

e possível assinatura e aceite digital. 

E2 
Estamos trabalhando para que isso ocorra de forma transparente para o cliente, mas tem 

questões culturais que envolvem gerações e barreiras com o regulador. 

E3 Isso e muito transparente no exterior devido a cultura e facilidade para o cliente. 

 
Categoria: Distribuição 

Subcategoria: Contratação 

E1 Corretor e muito presente no quesito consultivo com o cliente. 

E2 
Corretor e necessário devido ao órgão regulador e as ferramentas para o corretor precisam 

suportar a transformação digital. 

E3 Aqui no Brasil a transformação digital vai ocorrer no corretor de seguros e não no cliente. 
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Categoria: Distribuição 

Subcategoria: Corretor de seguros 

E1 
A figura do corretor de seguros e muito forte como sendo um consultor de negócios para o 

cliente. 

E2 

Se trata do intermediador entre o cliente e a seguradora, o corretor de seguros agrega no 

processo a partir do momento que realiza um trabalho consultivo, o corretor que tiver um 

papel apenas de intermediador que não agregar valor vai perder espaço. 

E3 
No Brasil a figura do corretor e muito forte e dificilmente vai deixar de existir nos próximos 

anos, a transformação deve ocorrer nele nos próximos anos. 

 
Categoria: Cliente 

Subcategoria: Relacionamento 

E1 
O relacionamento e muito tímido com o cliente, a cultura de seguros no Brasil e muito fraca e 

carece de entendimento da população. 

E2 No Brasil o cliente se sente obrigado a contratar um seguro. 

E3 

As seguradoras não falam com os seus clientes, pelo contrário fazem de tudo para não se 

relacionarem, coisa que é muito diferente no sistema bancário onde o cliente é essencial para 

rentabilizar a carteira. 

 
Categoria: Cliente 

Subcategoria: Comunicação 

E1 
A comunicação precisa ser melhorada, as seguradoras falam pouco com os seus clientes e os 

corretores de seguros menos ainda, o “segures” precisa ser melhorado. 

E2 

Precisa aproximar o atuarial do cliente, a comunicação precisa ser mais fluida e colocar o 

cliente no centro, atualmente a comunicação ocorre de dentro da seguradora para fora e não 

de fora para dentro. 

E3 

No exterior as seguradoras tem uma preocupação muito grande em promover um serviço de 

prevenção e prestação de um serviço que agregue valor para o cliente, por exemplo avisar o 

cliente que está hora de realizar o check-up, na previdência em determinado momento da vida 

do cliente oferecer uma consultoria para utilização da reserva para compra de um 

apartamento para usufruir em vida e deixar como herança para os herdeiros. 
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Categoria: Cliente 

Subcategoria: Centralidade, experiência e jornadas 

E1 
As experiências e jornadas do cliente precisam ser menos burocráticas e melhoradas através 

da tecnologia e da comunicação. 

E2 

Precisa colocar o cliente no centro e perguntar a ele o que deseja no curto, médio e longo 

prazo, assim como as seguradoras precisam saber o que priorizar. Mais do que colocar o 

cliente no centro e pensar em fazer diferente dentro da própria estrutura organizacional. 

E3 

No exterior a experiência do cliente e muito levada em consideração pelas seguradoras, se 

tem uma preocupação muito grande com o cliente, se preocupam com o bem estar oferecendo 

serviços que agreguem valor para o cliente, como check-up anual, além de evitarem doenças 

futuras, contribuem para reduzir a sinistralidade da carteira. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Analisando as entrevistas dos executivos da indústria de seguros, pode-se observar 

quanto a maturidade da indústria de seguros no Brasil, conforme o destaque que os três 

entrevistados deram à necessidade da evolução tecnológica e que existe muito espaço e 

oportunidades para o crescimento do mercado de seguros, quando comparado com outros países 

da América Latina e até mesmo países com as maiores economias do mundo. Segundo a 

literatura o mundo dos negócios está se digitalizando rapidamente. Ao mesmo tempo que cria 

novas oportunidades, destrói modelos de negócios tradicionais. Chamamos esse processo de 

interrupção digital (WEILL; WOERNER, 2015). As empresas precisam avaliar as ameaças e 

oportunidades para criar novas opções de negócios para o futuro – o futuro mais conectado dos 

ecossistemas digitais (WEILL; WOERNER, 2018b; WEILL; WOERNER, 2015). 

A opinião dos entrevistados acerca dos desafios do mercado de seguros para os 

próximos anos, é destacado a questão da evolução tecnologia e o atraso em aderir a 

transformação digital, muito se deve a característica conservadora do setor e a cultura 

organizacional das empresas do segmento. Segundo Weill e Woerner (2015, p.32) “as empresas 

tendem a evoluir da cadeia de valor para os ecossistemas digitais e o profundo conhecimento 

do consumidor”. Para se preparar para o futuro, as empresas precisam desenvolver novas 

capacidades em duas áreas: 1) aprender mais sobre os clientes; e 2) se tornar cada vez mais um 

ecossistema (WEILL; WOERNER, 2018b; WEILL; WOERNER, 2015). 

Os entrevistados destacaram que a gestão de dados e analytics e muito usada e bem 

desenvolvida pelas seguradoras em outros países e que o Brasil precisa avançar nessa frente. 

Vial (2019) destaca que as tecnologias digitais têm provocado impacto profundo no 
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comportamento dos consumidores, com acesso a recursos que propiciam informação e 

comunicação em massa (por exemplo mídias sociais), e que muitas empresas estão definindo 

como estratégia obrigatória atender as expectativas dos clientes. Além do valor operacional 

imediato, as tecnologias digitais favorecem a geração de dados (por exemplo, rastros digitais 

gerados através do uso de dispositivos móveis), no contexto da TD, as empresas despendem 

esforços para explorar o potencial dos dados para seu próprio benefício, seja através de análises 

para oferecer melhores serviços que atendam às necessidades dos clientes ou tornando os 

processos mais eficientes para uma melhor vantagem competitiva (VIAL, 2019). 

Quando o tema transformação digital foi abordado, os entrevistados destacaram que 

para as seguradoras no Brasil avançarem nessa frente, precisam estar cada vez mais 

tecnológicas e que existe um esforço por parte das seguradoras na implementação de 

ecossistemas de inovação. Um dos entrevistados destacou que o digital vai ser o motor de 

disrupção e somente assim o Brasil vai conseguir fazer crescer o mercado de seguros. Segundo 

Doss (2020, p.21) “tecnologias como IoT, ML, AI, entre outras tem potencial de remodelar a 

indústria de seguros, habilitando novas maneiras inovadoras de medir, controlar e precificar os 

riscos novos e emergentes, envolver o cliente, reduzir custos, melhorar a eficiência, criar novos 

produtos e modelos de negócios”. 

No quesito insurtech, fintech e startup os entrevistados mencionaram que elas são bem-

vindas no setor, e que existe uma grande procura por essas empresas para ajudar a desenvolver 

o mercado de seguros. Segundo Vial (2019, p.131) “as tecnologias digitais isoladamente 

fornecem pouco valor para uma organização, o seu uso dentro de um contexto específico e o 

que permiti para a empresa descobrir novas maneiras de criar valor”. A adoção de tecnologias 

inovadoras permite que as seguradoras examinem a possibilidade de novos modelos de 

prestação de serviços, bem como abertura para oportunidades de coleta de dados que podem 

levar a uma melhor gestão do risco (DOSS, 2020).  

Quanto ao tema distribuição, assinatura e aceite digital, os entrevistados mencionaram 

que existe a questão regulatória e a cultura do brasileiro que são barreiras a serem vencidas. No 

mercado internacional isso é algo mais comum e bem aceito pelo setor de seguros. Para a 

contratação o corretor de seguros tem uma figura muito forte e presente no quesito consultoria 

para o cliente, e que a transformação digital aqui no Brasil deve ocorrer primeiro nele. O 

corretor de seguros mencionado pelos entrevistados é uma figura muito forte no Brasil e 

comanda o relacionamento com o cliente, é ele quem intermedia a venda entre a seguradora e 

o cliente final e o seu papel é fundamental quando exerce a função de consultor de negócios. 

Para Wells (2019, p.50) “os corretores de seguros precisam oferecer um serviço de consultoria 
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para o cliente e ser capaz de atingir nichos de mercado para ter sucesso no futuro, a tecnologia 

está criando novas oportunidades de distribuição de seguros e oferecendo novas experiências 

para o usuário (corretor de seguros e cliente)”. Modelos operacionais centrados em 

ecossistemas se tornaram mais relevantes em seguros nos próximos anos. Muito se deve ao 

aumento da adoção e confiança dos clientes, corretores de seguros e seguradoras nas tecnologias 

digitais para conduzir os seus negócios através dos canais de distribuição. As seguradoras 

precisam repensar novas propostas de valor para o cliente, investir em arquitetura de tecnologia 

para se conectar por meio de APIs7
7e descobrir como extrair valor a partir de seus dados 

(MICHEL-KERJAN, 2020). 

Na categoria cliente, os entrevistados destacaram que o relacionamento é algo muito 

pouco exercido pelas seguradoras, ou por desinteresse ou pela questão da cultura de seguros ser 

muito fraca no Brasil. A questão da comunicação é algo que precisa ser melhorado e se tornar 

mais fluido. Muitos termos técnicos do mercado de seguros são usados na comunicação o que 

dificulta o entendimento do cliente. No mercado internacional as seguradoras têm uma 

preocupação muito grande em prestar um serviço consultivo e a comunicação é exercida com 

frequência. Os entrevistados destacaram a questão da centralidade no cliente, melhores 

experiências e jornadas, e que a tecnologia é fundamental para contribuir nessa frente. O 

conceito de experiência do cliente tem aspectos cognitivos, emocionais, sensoriais, 

comportamentais e relacionais ao utilizar um serviço de uma empresa (LEAVY, 2020; 

SIEBERT, 2020). Ao analisar profundamente a cadeia de valor do cliente para identificar 

oportunidades de inovação disruptiva, é importante reconhecer que o cliente sempre paga com 

três moedas: seu dinheiro, seu tempo e seu esforço (LEAVY, 2020). Experiências previsíveis 

satisfazem as expectativas do cliente, mas também correm o risco de perder a sua atenção, 

enquanto experiências imprevisíveis prende a atenção do cliente e o deixam-no ansioso por 

novas experiências, mas também geram vícios (repetição compulsiva de comportamentos de 

consumo prazeroso) (SIEBERT, 2020). 

4.2. Análise do questionamento de autopreenchimento online do tipo survey  

A pesquisa ocorreu entre o período de 06/10/2020 até 01/12/2020, obteve a participação 

de 438 respondentes com taxa de conclusão de 77% e tempo médio de 9 minutos. Foram 

                                                           
7 Interface de programação de aplicações ou interface de programação de aplicação, cuja sigla API provém do 

inglês Application Programming Interface, é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para 

a utilização das suas funcionalidades através de serviços por aplicativos (GOOGLE, 2021). 
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considerados válidos para o presente estudo 353 questionários respondidos, conforme apresenta 

a Tabela 3. 

 

Tabela 3: Participantes da Pesquisa 

 

 Respondentes Percentual 

Participantes 438 100% 

Desconsiderados 85 19% 

Válidos 353 81% 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

A amostra foi considerada adequada para a realização de testes estatísticos. A razão 

entre o número de participantes e a quantidade de parâmetros livres analisados no modelo 

equacional é superior a 10:1 (BAUMGARTNER; HOMBURG, 1996). Informações detalhadas 

sobre os respondentes classificados como válidos podem ser encontrados na Tabela 4 e Tabela 

5. 

 

Tabela 4: Perfil Sociodemográfico dos Participantes da Pesquisa 
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Fonte: Elaborado pelo autor – software QlikView versão 12 (2020) 

 

A tabela com a classificação da profissão ou ocupação levou em consideração um 

agrupamento realizado pelo autor, para uma melhor interpretação do perfil típico do 

respondente da pesquisa. Posteriormente foi considerada como uma das variáveis candidatas 

para inclusão no modelo da pesquisa. 

 

Tabela 5: Perfil de Uso de Internet dos Participantes da Pesquisa 
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Fonte: Elaborado pelo autor – software QlikView versão 12 (2020) 

 

Pode ser observado que o perfil dos respondentes a partir da Tabela 4 e Tabela 5 está 

dividido entre homens (65,72%) e mulheres (34,28%), com idade entre 30 a 49 anos (56,09%), 

com renda distribuída entre R$ 1.045 e R$ 12.540 (66,86%), com grau de instrução superior ou 

acima (84,70%), reside no Estado de São Paulo (53,26%). A composição familiar é de casal 

com filhos(s) (50,42%), possuem pelo menos um filho (68,56%), a partir da classificação da 

profissão ou ocupação temos executivos (17,00%) e aposentados (7,65%), é usuário de internet 

a mais de dez anos (84,70%), faz uso de internet todos os dias (96,03%), o período do dia de 

acesso à internet não demonstrou uma discrepância, se considera com muita experiência no uso 

da internet (55,81%), grande parcela mencionou que utiliza a internet para o trabalho (84,99%), 

e faz uso da internet para realizar compras (94,62%). 

Na Tabela 6 pode ser observado o resultado da pesquisa quanto ao nível de 

conhecimento sobre produtos de seguros e preferências dos respondentes. 
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Tabela 6: Conhecimento Sobre Produtos de Seguros e Preferências dos Participantes da 

Pesquisa 
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Fonte: Elaborado pelo autor – software QlikView versão 12 (2020) 

 

Observou-se quanto ao nível de conhecimento sobre produtos de seguros e preferências 

dos respondentes, que a decisão final quanto a contratação fica sob responsabilidade do próprio 

indivíduo (91,50%). Quanto à opinião dos respondentes ficou entendido que o produto de 

seguro é necessário, porém existe a influência da percepção do custo (41,36%). O conhecimento 

sobre os tipos de seguros existentes no Brasil, o seguro de demanda8
8é o principal, representado 

pelo seguro de automóvel (88,10%). A abordagem humana prevalece quanto a oferta de 

produtos de seguros (65,16%), e a principal abordagem digital é por e-mail (41,64%). Grande 

parcela tem preferência pelo corretor de seguros quando deseja pesquisar ou contratar algum 

produto de seguro (74,22%), o acionamento da apólice de seguros devido a sinistro não foi 

necessário para uma pequena parcela (36,26%), e quando foi preciso o acionamento o problema 

foi resolvido adequadamente para uma grande parcela dos segurados. O acionamento da apólice 

de seguros quanto ao uso de assistências não foi necessário para uma pequena parcela (33,99%), 

e quando acionado o atendimento foi satisfatório para uma grande parcela dos segurados. 

Também foi percebida a influência positiva do Covid-19, no interesse na contratação de 

seguros. A percepção é de que existe a preferência do cliente quanto ao atendimento humano 

no quesito segurança, satisfação e comodidade, assim como a influência do atendimento 

humano na contratação e suporte quando necessário.  

A Tabela 7 apresenta o interesse e a necessidade dos respondentes em contratar produtos 

de seguros no ambiente digital. 

 

                                                           
8 Agrupamento para classificar os tipos de seguros no Brasil: i) seguros de demanda pode ser compreendido como 

os tipos de seguros que o cliente procura adquirir de forma espontânea; ii) seguros de oferta são produtos que 

precisam ser ofertados para despertar o interesse do cliente para aquisição; iii) seguros obrigatórios são aqueles 

cuja contratação é imposta por lei (ENS, 2020). 
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Tabela 7: Contratação de Produtos de Seguros no Ambiente Digital dos Participantes da 

Pesquisa 
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Fonte: Elaborado pelo autor – software QlikView versão 12 (2020) 

 

Através das distribuições de frequência foi possível concluir que o cliente está disposto 

a utilizar a internet para a contratação de produtos de seguros (59,21%), desde que exista a 

possibilidade de customizar o produto conforme a sua necessidade (48,44%) e que seja algo 

simples de contratar (18,41%). Demostrou-se um forte interesse em utilizar um site ou 

aplicativo para manter relacionamento com a seguradora, assim como para auxiliá-lo na compra 

utilizando informações sobre o seu comportamento. 

As quatro perguntas abertas do questionário foram analisadas individualmente. Foi 

aplicada análise de sentimentos sobre o principal termo descrito, assim como a criação de 

marcadores com os principais termos mencionados pelos respondentes, além da tag cloud – 

nuvem de palavras, as Tabela 8, Tabela 9, Tabela 10 e Tabela 11 apresentam os resultados. 

Nem todos os respondentes responderam às perguntas abertas de forma consistente ou com 

informações relevantes, o que não quer dizer que o questionário foi desprezado para as 

perguntas fechadas.  

A análise de sentimento ou mineração de opinião, baseia-se em um conjunto de palavras 

positivas e negativas que procura transmitir emoção ou sentimento humano (PANG; LEE, 

2008; MILLER, 2005). Pode-se considerar que a análise de sentimento ou mineração de opinião 

é a área da computação que estuda os sentimentos, as opiniões e as emoções expressas em um 

texto (LIU, 2010). 

A Tabela 8 apresenta o resultado da análise das respostas da pergunta aberta “Conte a 

sua experiência com a contratação de seguros”. Observa-se que o sentimento dos respondentes 

na sua maior parte e positiva (55,64%), de forma geral (30,18%), o marcador mais mencionado 

foi “contratação” de forma boa, a tag cloud – nuvem de palavras – destaca-se as palavras: 

seguro, corretor, automóvel e contratar. 
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Tabela 8: Pergunta Aberta – Conte a sua experiência com a contratação de seguros 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor – software QlikView versão 12 (2020) 

 

A Tabela 9 apresenta o resultado da análise das respostas da pergunta aberta “Caso já 

tenha ocorrido algum sinistro conte como foi a sua experiência”. Observa-se que o sentimento 
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dos respondentes na sua maior parte e positiva (51,31%), com o principal termo “utilização” 

(17,98%), o marcador mais mencionado foi “utilização” de forma boa, a tag cloud – nuvem de 

palavras – destaca-se as palavras: automóvel, sinistro, seguro e atendido. 

 

Tabela 9: Pergunta Aberta – Caso já tenha ocorrido algum sinistro conte como foi a sua 

experiência 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor – software QlikView versão 12 (2020) 
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A Tabela 10 apresenta o resultado da análise das respostas da pergunta aberta “Quais 

tipos de seguros em sua opinião deveriam existir para atender uma necessidade específica, por 

exemplo, proteger algum bem material ou garantir um padrão de vida por determinado 

período, entre outros que  julgar interessante”. Observa-se que o sentimento dos respondentes 

na sua totalidade e neutra (100,00%), de forma geral (56,85%), parte dos respondentes não foi 

possível identificar a sua opinião ou não foi conclusiva (43,15%), o marcador mais mencionado 

foi “seguro de bens/equipamentos/rural/educacional/pet” de forma boa, ainda sobre os 

marcadores foi possível identificar a presença de “customizável” e seguro “sob demanda (pay 

per use / on-demand)”, a tag cloud – nuvem de palavras – destaca-se as palavras: seguro, vida, 

automóvel e desemprego. Pode-se concluir a presença da preocupação por parte dos 

respondentes em manter o seu padrão de vida e proteção do seu patrimônio em momentos de 

incerteza que podem ocasionar a perda de renda. 

 

Tabela 10: Pergunta Aberta – Quais tipos de seguros na sua opinião deveriam existir para 

atender  uma necessidade específica, por exemplo, proteger algum bem material ou  garantir 

um padrão de vida por determinado período, entre outros que  julgar interessante 
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Fonte: Elaborado pelo autor – software QlikView versão 12 (2020) 

 

A Tabela 11 apresenta o resultado da análise das respostas da pergunta aberta “Quais 

palavras descrevem melhor produtos de seguros”. Observa-se que o sentimento dos 

respondentes na sua maior parte e positiva (66,79%), de forma geral (58,21%), o marcador mais 

mencionado foi “proteção/segurança” de forma boa, a tag cloud – nuvem de palavras –  destaca-

se as palavras: segurança, necessário, tranquilidade e confiança. 

 

Tabela 11: Pergunta Aberta – Quais palavras descrevem melhor produtos de seguros 
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Fonte: Elaborado pelo autor – software QlikView versão 12 (2020) 

4.2.1. Tratamento dos dados para apropriação do modelo 

Após a análise do resultado das respostas do questionário, as perguntas derivaram em 

variáveis para que fosse possível inclui-las no modelo da pesquisa. 

As perguntas categóricas foram transformadas através do Peso da Evidência (Weight of 

Evidence – WOE). O WOE é uma forma de medir a distância entre as categorias quanto a uma 

hipótese, definido pela seguinte equação (GOOD, 1988; SAS, 2020): 

WOEattribute = ln
𝑃𝑎𝑡𝑡𝑟(𝑛𝑜𝑛𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡)

𝑃𝑎𝑡𝑡𝑟(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡)
= ln

𝑁𝑎𝑡𝑡𝑟(𝑛𝑜𝑛𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡) / 𝑁𝑡𝑜𝑡(𝑛𝑜𝑛𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡)

𝑁𝑎𝑡𝑡𝑟(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡) / 𝑁𝑡𝑜𝑡(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡)
 

 

As perguntas com múltiplas escolhas foram atribuídas uma Nota pela equação de fração 

de opções selecionadas sobre o total de opções disponíveis: 

𝑁𝑜𝑡𝑎 =
𝑁𝑠𝑒𝑙𝑒çõ𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑝çõ𝑒𝑠
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Para as perguntas com uma única escolha utilizou-se os pontos da escala Likert, que 

foram codificadas com números inteiros de 1 a 5 para os quais 1=Discordo totalmente até 

5=Concordo totalmente, para medir o grau de satisfação dos entrevistados para cada pergunta 

de concordância do questionário, consulte o Quadro 2. 

As perguntas abertas foram realizadas análise de sentimento quanto a resposta ser 

positiva, neutra ou negativa, assim como marcadores com as principais menções. 

Na Tabela 12, observa-se as variáveis derivadas das questões objetivas, para posterior 

inclusão no modelo da pesquisa. 

 

Tabela 12: Variáveis Derivadas das Questões Objetivas Extraídas do Questionário de 

Autopreenchimento Online do Tipo Survey 

 
Facilidade de uso percebida (FUP) 

Questão Subquestão Variável Técnica 

No momento de pesquisar 

ou contratar um seguro. 

  

Prefiro atendimento humano por questões de 

segurança 
FUP-01a 

Escala 

Likert 

Prefiro atendimento humano por ter uma 

pessoa que ofereça uma consultoria e possa 

esclarecer dúvidas que podem surgir no 

momento da contratação 

FUP-01b 
Escala 

Likert 

Prefiro atendimento humano para possíveis 

necessidades ou sinistro que possa ocorrer no 

futuro, e ter o contato de uma pessoa facilita 

e oferece uma segurança a mais 

FUP-01c 
Escala 

Likert 

Prefiro atendimento digital por questões de 

segurança 
FUP-01d 

Escala 

Likert 

Prefiro atendimento digital pela praticidade, 

facilidade, rapidez e estar sempre disponível 

para consulta e contratação 

FUP-01e 
Escala 

Likert 

Prefiro o atendimento digital pois gosto de 

ler informações detalhadas do produto e 

pesquisar antes de contratar 

FUP-01f 
Escala 

Likert 
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Utilidade percebida (UPE) 

Questão Variável Técnica 

Qual alternativa define melhor a sua opinião sobre seguros UPE-01 WOE 

Momentos de incerteza como o que está acontecendo agora com o Covid-

19, faz com que você pense em contratar produtos de seguros para 

proteger o seu patrimônio e o bem-estar da sua família. 

UPE-02 
Escala 

Likert 

Existe a possibilidade de você usar um site ou aplicativo que fornecesse 

informações do risco ao qual você e a sua família estão expostos, perante 

ao local de moradia, local de trabalho e trajeto percorrido no dia a dia, isso 

ajudaria no momento de tomar a decisão de contratar um produto de 

seguro no ambiente digital. 

UPE-03 
Escala 

Likert 

 
Conveniência (CON) 

Questão Variável Técnica 

Você recebeu alguma oferta de seguro por algum desses canais CON-01 Nota 

Quais canais você já usou para pesquisar ou contratar algum seguro CON-02 Nota 

 
Satisfação (SAT) 

Questão Derivação Variável Técnica 

Qual desses benefícios a seguradora deveria oferecer além 

da proteção contratada 
 SAT-01 WOE 

Conte a sua experiência com a contratação de seguros 

Análise de 

sentimento 
SAT-02a 

Escala 

Likert 

Marcadores SAT-02b Nota 

Caso já tenha ocorrido algum sinistro conte como foi a 

sua experiência 

Análise de 

sentimento 
SAT-03a 

Escala 

Likert 

Marcadores SAT-03b Nota 

Quais tipos de seguros na sua opinião deveria existir para 

atender uma necessidade específica, por exemplo proteger 

algum bem material ou garantir um padrão de vida por 

determinado período, entre outros que julgar interessante 

Análise de 

sentimento 
SAT-04a 

Escala 

Likert 

Marcadores SAT-04b Nota 

Quais palavras descrevem melhor produtos de seguros 

Análise de 

sentimento 
SAT-05a 

Escala 

Likert 

Marcadores SAT-05b Nota 
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Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) 

Questão Subquestão Variável Técnica 

Quem é o decisor sobre a contratação de seguros  CCS-01 WOE 

Quais tipos de seguros você tem ou já teve  CCS-02 Nota 

Quantas vezes foi preciso acionar a seguradora 
Devido a sinistro(s) CCS-03a WOE 

Uso de assistência(s) CCS-03b WOE 

Quando foi preciso acionar a seguradora o 

problema foi resolvido adequadamente 

Devido a sinistro(s) CCS-04a 
Escala 

Likert 

Uso de assistência(s) CCS-04b 
Escala 

Likert 

 
Contratação e gestão de seguros no ambiente digital (CGSAD) 

Questão Variável Técnica 

Existe a possibilidade de você contratar algum tipo de seguro pela internet CGSAD-01 WOE 

Existe a possibilidade de você usar um site ou aplicativo para contratar 

algum tipo de seguro em qualquer momento 
CGSAD-02 WOE 

Existe a possibilidade de você usar um site ou aplicativo para consultar as 

suas apólices de seguros em qualquer momento do dia, além de abrir e 

acompanhar os sinistros e manter relacionamento com a seguradora.  

CGSAD-03 WOE 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

4.2.2. Análises preliminares  

Como forma de verificar a consistência interna das escalas utilizadas foi utilizado o 

coeficiente Alfa de Cronbach, que varia entre 0 e 1. O coeficiente alfa foi descrito em 1951 por 

Lee J. Cronbach (CRONBACH, 1951). É um índice utilizado para medir a confiabilidade do 

tipo consistência interna de uma escala, ou seja, para avaliar a magnitude em que os itens de 

um instrumento estão correlacionados (CORTINA, 1993). O alfa de Cronbach é a média das 

correlações entre os itens que fazem parte de um instrumento (STREINER, 2003). 

Para calcular o coeficiente Alfa de Cronbach, utilizou-se o software SAS Enterprise 

Guide 7.12. O coeficiente Alfa de Cronbach geral foi de 0,7841. A Tabela 13 apresenta o 

coeficiente Alfa de Cronbach de cada variável analisada, que foi considerado confiável para os 

constructos desta pesquisa maiores que 0,70 (NUNNALLY; BERNSTEIN, 1994 apud SAS, 

2021a). 
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Tabela 13: Coeficiente Alfa de Cronbach das Variáveis Derivadas do Questionário de 

Autopreenchimento Online do tipo Survey 

 
 Variável Alfa de Cronbach 

Facilidade de uso percebida (FUP) 

FUP-01a 0,7947 

FUP-01b 0,7916 

FUP-01c 0,7899 

FUP-01d 0,7829 

FUP-01e 0,7797 

FUP-01f 0,7829 

Utilidade percebida (UPE) 

UPE-01 0,7820 

UPE-02 0,7834 

UPE-03 0,7729 

Conveniência (CON) 
CON-01 0,7796 

CON-02 0,7798 

Satisfação (SAT) 

SAT-01 0,7851 

SAT-02a 0,7662 

SAT-02b 0,7737 

SAT-03a 0,7643 

SAT-03b 0,7682 

SAT-04a 0,7686 

SAT-04b 0,7768 

SAT-05a 0,7661 

SAT-05b 0,7704 

Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) 

CCS-01 0,7776 

CCS-02 0,7772 

CCS-03a 0,7724 

CCS-03b 0,7874 

CCS-04a 0,7763 

CCS-04b 0,7776 

Contratação e gestão de seguros no ambiente digital (CGSAD) 

CGSAD-01 0,7814 

CGSAD-02 0,7746 

CGSAD-03 0,7767 
 
Fonte: Elaborado pelo autor – software SAS Enterprise Guide 7.12 (2020) 

 

Para conduzir uma análise fatorial exploratória (Exploratory Factor Analysis – EFA), 

utilizou-se a análise de componente principal com rotação Varimax, com o intuito de analisar é 

verificar a força de correlação entre os componentes principais ou fatores principais 

(O’ROURKE; HATCHER, 2014). Foi aplicado o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), 

conhecido também como teste de adequação da amostra. O primeiro estágio para a aplicação 

da análise fatorial é verificar a possibilidade de fatoração da matriz de dados, permitindo assim 

a aplicação da análise fatorial aos dados. Valores acima de 0,8 podem ser considerados como 

bons e valores abaixo de 0,5 devem ser excluídos ou tratados de alguma forma (CERNY; 

KAISER, 1977, p. 43-47; KAISER; RICE, 1974, p. 111-117; KAISER, 1970, p. 401-415 apud 

SAS, 2021d). As comunalidades permitem verificar que a análise fatorial é uma técnica 
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adequada a ser aplicada nos dados visto que todos os valores são maiores que 0,7, ou quando a 

análise é baseada em mais de 250 observações e as comunalidades são maiores que 0,59. A 

comunalidade de uma variável varia de 0 a 1, e pode ser entendida como a proporção de 

variância comum encontrada em uma variável particular. Uma variável que não tem nenhuma 

variância única, ou seja, com variância explicada que é 100% resultado de outras variáveis tem 

uma comunalidade de 1, enquanto que uma variável com variância que é completamente 

inexplicada por quaisquer outras variáveis tem uma comunalidade de 0 (O’ROURKE; 

HATCHER, 2014). 

 

Tabela 14: Análise Fatorial das Variáveis Derivadas do Questionário de Autopreenchimento 

Online do tipo Survey 

 
 Variável Kaiser-Meyer-Olkin Comunalidade 

Facilidade de uso percebida (FUP) 

FUP-01a 0,8001 0,7494 

FUP-01b 0,7446 0,7690 

FUP-01c 0,8245 0,7185 

FUP-01d 0,8588 0,7544 

FUP-01e 0,8095 0,7979 

FUP-01f 0,7712 0,8176 

Utilidade percebida (UPE) 

UPE-01 0,7389 0,4665 

UPE-02 0,4964 0,7362 

UPE-03 0,7685 0,5789 

Conveniência (CON) 
CON-01 0,6893 0,6386 

CON-02 0,8162 0,5435 

Satisfação (SAT) 

SAT-01 0,7313 0,5644 

SAT-02a 0,8669 0,7610 

SAT-02b 0,8392 0,4982 

SAT-03a 0,8632 0,7768 

SAT-03b 0,8456 0,6437 

SAT-04a 0,8508 0,7894 

SAT-04b 0,8102 0,4251 

SAT-05a 0,8802 0,7934 

SAT-05b 0,9206 0,4963 

Conhecimento e cultura sobre seguros 

(CCS) 

CCS-01 0,5910 0,6205 

CCS-02 0,7805 0,5331 

CCS-03a 0,7223 0,6255 

CCS-03b 0,5831 0,4769 

CCS-04a 0,6846 0,6949 

CCS-04b 0,6255 0,7254 

Contratação e gestão de seguros no 

ambiente digital (CGSAD) 

CGSAD-01 0,8034 0,6474 

CGSAD-02 0,7926 0,6129 

CGSAD-03 0,7862 0,6475 
 
Fonte: Elaborado pelo autor – software SAS Enterprise Guide 7.12 (2020) 
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A Tabela 15 apresenta a média e o desvio padrão das variáveis. Nenhuma técnica 

adicional para tratamento de dados ou exclusão de variável foi necessário. 

 

Tabela 15: Estatísticas Descritivas das Variáveis Derivadas do Questionário de 

Autopreenchimento Online do tipo Survey 

 
 Variável Média Desvio padrão 

Facilidade de uso percebida (FUP) 

FUP-01a 3,912 1,215 

FUP-01b 4,235 1,109 

FUP-01c 4,286 1,066 

FUP-01d 2,407 1,186 

FUP-01e 2,770 1,344 

FUP-01f 2,677 1,321 

Utilidade percebida (UPE) 

UPE-01 0,912 0,102 

UPE-02 3,252 1,286 

UPE-03 3,841 1,237 

Conveniência (CON) 
CON-01 0,271 0,182 

CON-02 0,366 0,182 

Satisfação (SAT) 

SAT-01 0,894 0,140 

SAT-02a 1,895 1,186 

SAT-02b 0,133 0,160 

SAT-03a 1,813 1,191 

SAT-03b 0,182 0,240 

SAT-04a 1,405 0,915 

SAT-04b 0,068 0,102 

SAT-05a 1,980 1,232 

SAT-05b 0,175 0,149 

Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) 

CCS-01 1,220 1,188 

CCS-02 1,714 1,760 

CCS-03a 1,216 0,833 

CCS-03b 0,896 0,034 

CCS-04a 0,282 0,136 

CCS-04b 0,917 0,249 

Contratação e gestão de seguros no ambiente 

digital (CGSAD) 

CGSAD-01 0,886 0,240 

CGSAD-02 3,966 1,251 

CGSAD-03 3,920 1,281 
 
Fonte: Elaborado pelo autor – software SAS Enterprise Guide 7.12 (2020) 

 

A partir da Tabela 16 buscou-se diagnosticar multicolinearidade por meio do VIF 

(variance inflation factor) e tolerância, através do software SAS Enterprise Guide 7.12. A 

multicolinearidade avalia a força de associação entre as variáveis explicativas. Se não houver 

correlação linear entre elas seus eixos de representação são ortogonais e a tolerância não deve 

apresentar valores abaixo de 0,1 indicando multicolinearidade (SCHREIBER-GREGORY; 

JACKSON, 2017). A correlação entre a coluna autovalor com valores próximos de 0, com a 

coluna índice de condição com números grandes indica multicolinearidade (SCHREIBER-
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GREGORY; JACKSON, 2017). Podemos concluir pelos resultados apresentados, de que não 

há indícios de multicolinearidade de maneira geral na amostra da pesquisa. 

 

Tabela 16: Multicolinearidade das Variáveis Derivadas do Questionário de 

Autopreenchimento Online do tipo Survey 

 

 Variável Tolerância 
Autovalor 

(Eigenvalue) 

Índice de condição 

(Condition index) 

Facilidade de uso percebida 

(FUP) 

FUP-01a 0,4001 1,2698 4,3436 

FUP-01b 0,3821 0,9251 5,0888 

FUP-01c 0,4639 0,5369 6,6798 

FUP-01d 0,4400 0,4688 7,1484 

FUP-01e 0,2963 0,3954 7,7838 

FUP-01f 0,3144 0,3282 8,5437 

Utilidade percebida (UPE) 

UPE-01 0,8635 0,3071 8,8312 

UPE-02 0,8209 0,2333 10,133 

UPE-03 0,6602 0,2276 10,257 

Conveniência (CON) 
CON-01 0,6809 0,1944 11,100 

CON-02 0,7375 0,1407 13,048 

Satisfação (SAT) 

SAT-01 0,9025 0,1390 13,124 

SAT-02a 0,3348 0,1284 13,658 

SAT-02b 0,6861 0,1088 14,837 

SAT-03a 0,2841 0,0866 16,630 

SAT-03b 0,5688 0,0828 17,005 

SAT-04a 0,3068 0,0663 18,996 

SAT-04b 0,7114 0,0648 19,221 

SAT-05a 0,3162 0,0631 19,484 

SAT-05b 0,6043 0,0549 20,877 

Conhecimento e cultura 

sobre seguros (CCS) 

CCS-01 0,4871 0,0510 21,666 

CCS-02 0,5246 0,0385 24,936 

CCS-03a 0,6112 0,0368 25,487 

CCS-03b 0,9303 0,0271 29,709 

CCS-04a 0,7497 0,0239 31,619 

CCS-04b 0,7195 0,0181 36,357 

Contratação e gestão de 

seguros no ambiente digital 

(CGSAD) 

CGSAD-01 0,7778 0,0160 38,611 

CGSAD-02 0,5359 0,0070 58,132 

CGSAD-03 0,5524 0,0006 195,13 
 
Fonte: Elaborado pelo autor – software SAS Enterprise Guide 7.12 (2020) 

4.2.3. Modelo de equações estruturais  

Obtendo-se a validade estatística com as análises preliminares, o modelo de equação foi 

especificado e estimado através do software SAS Enterprise Guide 7.12. Optou-se pelo método 

stepwise para a seleção das variáveis, procedimento que testa modelos diferentes através da 
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inclusão e exclusão cumulativa de variáveis uma a uma, avaliando a significância de cada termo 

em cada etapa (SAS, 2021b). 

 

Tabela 17: Estimativa da Regressão Linear Utilizando Método Stepwise, Considerando as 

Variáveis Derivadas do Questionário de Autopreenchimento Online do tipo Survey 

 

Hipótese Regressão R-quadrado 
Teste de normalidade 

(Shapiro-Wilk) 
valor-P 

H1 FUP  CGSAD 0,2928 0,9829 < 0,0001 

H2 UPE  CGSAD 0,3142 0,9774 < 0,0001 

H3 CON  CGSAD 0,1976 0,9612 < 0,0001 

H4 SAT  CGSAD 0,1755 0,9536 < 0,0001 

H5a CCS  FUP  CGSAD 0,3233 0,9860 < 0,0001 

H5b CCS  UPE  CGSAD 0,3205 0,9755 < 0,0001 

H5c CCS  CON  CGSAD 0,2148 0,9626 < 0,0001 

H5d CCS  SAT  CGSAD 0,2170 0,9617 < 0,0001 

 
Fonte: Elaborado pelo autor – software SAS Enterprise Guide 7.12 (2020) 

 

O nível de significância denotado como alfa para o presente estudo levou em 

consideração o valor de 0,05. Se o valor-P for menor ou igual ao nível de significância, é 

possível concluir que há uma associação estatisticamente significativa entre a variável resposta 

e o termo (BEATY; TOROK, 2014). A normalidade dos resíduos é fundamental para que o 

ajuste da regressão linear seja confiável. Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk, em que valores 

próximos de 1 indicam a normalidade dos resíduos (ROYSTON, 1992, p. 119 apud SAS, 

2021c). 

Analisando a hipótese H1 (FUP  CGSAD) o valor-P < 0,0001 para o teste F da tabela 

ANOVA sugere que, pelo menos uma das variáveis independentes contribui para explicar a 

variabilidade da CGSAD. Podemos concluir que o ajuste é significativo. O R-quadrado indica 

que 29,2% da variabilidade de CGSAD são explicados conjuntamente pelas variáveis 

independentes no modelo. O teste aponta normalidade dos resíduos, pela análise do Gráfico 3 

e pelo teste do Shapiro-Wilk com valor de 0,9829, muito próximo de 1 indicando a normalidade 

dos resíduos. 
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Gráfico 3: Normalidade dos Resíduos – H1 (FUP  CGSAD) 

 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor – software SAS Enterprise Guide 7.12 (2020) 

 

Analisando a hipótese H2 (UPE  CGSAD) o valor-P < 0,0001 para o teste F da tabela 

ANOVA sugere que, pelo menos uma das variáveis independentes contribui para explicar a 

variabilidade da CGSAD. Podemos concluir que o ajuste é significativo. O R-quadrado indica 

que 31,4% da variabilidade de CGSAD são explicados conjuntamente pelas variáveis 

independentes no ajuste. O teste aponta normalidade dos resíduos, pela análise do Gráfico 4 e 

pelo teste do Shapiro-Wilk com valor de 0,9774, muito próximo de 1 indicando a normalidade 

dos resíduos. 

 

Gráfico 4: Normalidade dos Resíduos – H2 (UPE  CGSAD) 

 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor – software SAS Enterprise Guide 7.12 (2020). 

 

Analisando a hipótese H3 (CON  CGSAD) o valor-P < 0,0001 para o teste F da tabela 

ANOVA sugere que, pelo menos uma das variáveis independentes contribui para explicar a 

variabilidade da CGSAD. Podemos concluir que o ajuste é significativo. O R-quadrado indica 
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que 19,7% da variabilidade de CGSAD são explicados conjuntamente pelas variáveis 

independentes no modelo. O teste aponta normalidade dos resíduos, pela análise do Gráfico 5 

e pelo teste do Shapiro-Wilk com valor de 0,9612, muito próximo de 1 indicando a normalidade 

dos resíduos. 

 

Gráfico 5: Normalidade dos Resíduos – H3 (CON  CGSAD) 

 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor – software SAS Enterprise Guide 7.12 (2020) 

 

Analisando a hipótese H4 (SAT  CGSAD) o valor-P < 0,0001 para o teste F da tabela 

ANOVA sugere que, pelo menos uma das variáveis independentes contribui para explicar a 

variabilidade da CGSAD. Podemos concluir que o ajuste é significativo. O R-quadrado indica 

que 17,5% da variabilidade de CGSAD são explicados conjuntamente pelas variáveis 

independentes no modelo. O teste aponta normalidade dos resíduos, pela análise do Gráfico 6 

e pelo teste do Shapiro-Wilk com valor de 0,9536, muito próximo de 1 indicando a normalidade 

dos resíduos. 
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Gráfico 6: Normalidade dos Resíduos – H4 (SAT  CGSAD) 

 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor – software SAS Enterprise Guide 7.12 (2020) 

 

Analisando a hipótese H5a (CCS  FUP  CGSAD) o valor-p < 0,0001 para o teste F 

da tabela ANOVA sugere que, pelo menos uma das variáveis independentes contribui para 

explicar a variabilidade da CGSAD. Podemos concluir que o ajuste é significativo. O R-

quadrado indica que 32,3% da variabilidade de CGSAD são explicados conjuntamente pelas 

variáveis independentes no modelo. O teste aponta normalidade dos resíduos, pela análise do 

Gráfico 7 e pelo teste do Shapiro-Wilk com valor de 0,9860, muito próximo de 1 indicando a 

normalidade dos resíduos. 

 

Gráfico 7: Normalidade dos Resíduos – H5a (CCS  FUP  CGSAD) 

 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor – software SAS Enterprise Guide 7.12 (2020) 

 

Analisando a hipótese H5b (CCS  UPE  CGSAD) o valor-P < 0,0001 para o teste F 

da tabela ANOVA sugere que, pelo menos uma das variáveis independentes contribui para 

explicar a variabilidade da CGSAD. Podemos concluir que o ajuste é significativo. O R-
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quadrado indica que 32,0% da variabilidade de CGSAD são explicados conjuntamente pelas 

variáveis independentes no modelo. O teste aponta normalidade dos resíduos, pela análise do 

Gráfico 8 e pelo teste do Shapiro-Wilk com valor de 0,9755, muito próximo de 1 indicando a 

normalidade dos resíduos. 

 

Gráfico 8: Normalidade dos Resíduos – H5b (CCS  UPE  CGSAD) 

 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor – software SAS Enterprise Guide 7.12 (2020) 

 

Analisando a hipótese H5c (CCS  CON  CGSAD) o valor-P < 0,0001 para o teste 

F da tabela ANOVA sugere que, pelo menos uma das variáveis independentes contribui para 

explicar a variabilidade da CGSAD. Podemos concluir que o ajuste é significativo. O R-

quadrado indica que 21,4% da variabilidade de CGSAD são explicados conjuntamente pelas 

variáveis independentes no modelo. O teste aponta normalidade dos resíduos, pela análise do 

Gráfico 9 e pelo teste do Shapiro-Wilk com valor de 0,9626, muito próximo de 1 indicando a 

normalidade dos resíduos. 
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Gráfico 9: Normalidade dos Resíduos – H5c (CCS  CON  CGSAD) 

 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor – software SAS Enterprise Guide 7.12 (2020) 

 

Analisando a hipótese H5d (CCS  SAT  CGSAD) o valor-P < 0,0001 para o teste F 

da tabela ANOVA sugere que, pelo menos uma das variáveis independentes contribui para 

explicar a variabilidade da CGSAD. Podemos concluir que o ajuste é significativo. O R-

quadrado indica que 21,7% da variabilidade de CGSAD são explicados conjuntamente pelas 

variáveis independentes no modelo. O teste aponta normalidade dos resíduos, pela análise do 

Gráfico 10 e pelo teste do Shapiro-Wilk com valor de 0,9612, muito próximo de 1 indicando a 

normalidade dos resíduos. 

 

Gráfico 10: Normalidade dos Resíduos – H5d (CCS  SAT  CGSAD) 

 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor – software SAS Enterprise Guide 7.12 (2020) 

 

Com base na análise gráfica e pelo teste do Shapiro-Wilk todos os resíduos apresentaram 

distribuição normal. 



100 
 

 

4.2.4. Avaliação das hipóteses do modelo estrutural 

Com base na significância valor-P de cada regressão de coeficiente de percurso 

apresentado, as hipóteses propostas no presente estudo puderam ser testadas (valor-P < 0,05) 

(BEATY; TOROK, 2014). Pode ser observado na Tabela 18 o resultado do teste das hipóteses 

que foram propostas neste estudo, foi possível suportá-las, pois apresentaram significância 

estatística. 
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Tabela 18: Resultado do Teste das Hipóteses da Contratação e Gestão de Seguros no 

Ambiente Digital 

 
Hipótese Definição Regressão Resultado 

H1 

A facilidade de uso percebida (FUP) possui influência 

sobre a contratação e gestão de seguros no ambiente 

digital (CGSAD) 

FUP  

CGSAD 
Suportada 

H2 

A utilidade percebida (UPE) possui influência sobre a 

contratação e gestão de seguros no ambiente digital 

(CGSAD) 

UPE  

CGSAD 
Suportada 

H3 

A conveniência (CON) possui influência sobre a 

contratação e gestão de seguros no ambiente digital 

(CGSAD) 

CON  

CGSAD 
Suportada 

H4 
A satisfação (SAT) possui influência sobre a contratação 

e gestão de seguros no ambiente digital (CGSAD) 

SAT  

CGSAD 
Suportada 

H5a 

Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) possui 

influência sobre a relação das variáveis facilidade de uso 

percebida (FUP) e contratação e gestão de seguros no 

ambiente digital (CGSAD) 

CCS  FUP 

 CGSAD 
Suportada 

H5b 

Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) possui 

influência sobre a relação da variável utilidade percebida 

(UPE) e contratação e gestão de seguros no ambiente 

digital (CGSAD) 

CCS  UPE 

 CGSAD 
Suportada 

H5c 

Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) possui 

influência sobre a relação das variáveis conveniência 

(CON) e contratação e gestão de seguros no ambiente 

digital (CGSAD) 

CCS  CON 

 CGSAD 
Suportada 

H5d 

Conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) possui 

influência sobre a relação das variáveis satisfação (SAT) 

e contratação e gestão de seguros no ambiente digital 

(CGSAD) 

CCS  SAT 

 CGSAD 
Suportada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Todas as hipóteses foram validadas por serem significantes para o valor-P de 0,05, o 

que está de acordo com a expectativa da pesquisa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho aplicado teve por objetivo investigar as tendências da transformação 

digital e o nível de maturidade digital na indústria de seguros no Brasil, estabelece uma base de 

dados de estudos, artigos, entrevistas com executivos do setor e pesquisa com clientes e usuários 

de produtos e serviços de seguros através de questionário de autopreenchimento online do tipo 

survey. 

Na primeira etapa da execução desta pesquisa, foram realizadas revisões da literatura 

sobre o tema e, por se tratar de um tema novo e em profunda transformação, foram percebidas 

limitações na literatura de casos práticos sobre os desafios da transformação digital na indústria 

de seguros no Brasil. Devido à ausência de literatura sobre o tema, optou-se por realizar um 

estudo de caso exploratório de uma seguradora líder de mercado no Brasil e na América Latina, 

com uma abordagem qualitativa através de entrevistas semiestruturadas com os executivos, foi 

levado em consideração também uma abordagem quantitativa através de pesquisa exploratória 

de autopreenchimento online do tipo survey sobre o tema com clientes e usuários de produtos 

e serviços de seguros. 

Um dos principais desafios da transformação digital na indústria de seguros é identificar 

o nível de recurso e a capacidade de liderança digital na organização. Desta forma, para esta 

etapa da pesquisa, foi considerado o método qualitativo através de entrevistas semiestruturadas 

com os executivos. Para esta etapa da pesquisa foi usado conceitos extraídos do livro “Leading 

Digital: Turning Technology into Business Transformation” (“Liderando na era digital: Como 

utilizar tecnologia para transformação de seus negócios”, em tradução para o português do 

Brasil) de Westerman, Bonnet e McAfee (2014). 

Por meio da análise qualitativa dos dados das entrevistas transcritas dos executivos, foi 

possível concluir que a esta empresa típica da indústria de seguros, objeto do estudo de caso, se 

posiciona no quadrante dos conservadores em transformação digital, segundo metodologia de 

Westerman, Bonnet e McAfee (2014) é apresentado no Quadro 11, pois pode tirar proveito dos 

pontos fortes da liderança digital para desenvolver novas capacidades digitais de forma 

inteligente. 
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Quadro 11: Nível de Maturidade Digital da Empresa Deste Estudo de Caso 

 

Fashionistas “Mestres Digitais”

Principiantes Conservadores

Capacidade de liderança
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Fonte: Adaptado de Westerman, Bonnet e McAfee (2014) 

 

Segundo Weill e Woerner (2018b, p.38) “o mundo dos negócios está se digitalizando 

rapidamente, ao mesmo tempo em que cria novas oportunidades, destrói modelos de negócios 

tradicionais, chamamos esse processo de interrupção digital”. As tecnologias digitais provocam 

rupturas nos mercados onde as empresas operam, facilitando a combinação de produtos e 

serviços existentes para gerar novas ofertas digitais privilegiando os serviços ao invés dos 

produtos, flexibilizando as barreiras de entradas e diminuindo as vantagens competitivas das 

empresas líderes de mercado (VIAL, 2019). 

A adoção de tecnologias inovadoras permite que as seguradoras examinem a 

possibilidade de novos modelos de prestação de serviços, bem como abertura para 

oportunidades de coleta de dados que pode levar a uma melhor gestão do risco. Com a 

introdução de novas tecnologias na indústria de seguros e o amadurecimento do setor é 

importante que os órgãos reguladores revisem os regulamentos com um olhar para essas 

tecnologias (DOSS, 2020). O processo de contratação de uma apólice de seguros pelo cliente 

pode ser uma rota sinuosa, em que os consumidores saltam entre o online e o presencial. A 

pesquisa ocorre no online e a finalização da compra acaba ocorrendo pelo contato humano. 

(WELLS, 2019). 

De forma empírica este estudo também propôs a investigar os fatores que influenciaram 

a contratação e gestão de seguros no ambiente digital no Brasil através dos constructos de 
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facilidade de uso percebida, utilidade percebida, conveniência, satisfação e conhecimento e 

cultura sobre seguros. As investigações foram realizadas através do modelo de equações 

estruturais, o modelo utilizado para esta pesquisa foi estendido a partir das teorias: i) Modelo 

de Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance Model –TAM) (DAVIS, 1989); ii) Teoria 

de adequação de tarefas tecnológicas (Task-Technology Fit Theory – TTF) (GOODHUE, 

1995); e ii) Teoria da Autodeterminação (Self Determination Theory – SDT) (RYAN; DECI, 

2000). 

Embora exista uma vasta literatura em SI que aborde adoção de tecnologia e a adoção 

para dispositivos móveis, não foi encontrada na literatura nenhum estudo quantitativo com 

validade estatística, participantes brasileiros, e mesma conjuntura de teorias para explicar 

especificamente o uso do ambiente digital para a contratação e gestão de seguros. As tentativas 

de encontrar tais literaturas foram realizadas buscas com (“digital transformation” AND 

“insurance”) e (“digital innovation” AND “insurance”) e (“management risk” AND 

“insurance”) e (“risk” AND “insurance”) e (“digitalization” AND “insurance”) e 

(“technology” AND “insurance”) e (“value chain” AND “insurance”) no buscador de 

trabalhos acadêmicos do Google (Google Scholar) e na base de dados da EBSCO Business 

Source Complete. Como nenhuma pesquisa relevante foi encontrada, o presente estudo faz 

importante contribuição para a literatura, pois aumenta o conhecimento empírico e prático 

acerca dos direcionadores envolvidos no uso do ambiente digital para a contratação e gestão de 

seguros e no impacto gerado para as empresas que estão por trás de tais soluções. Os resultados 

da presente pesquisa foram conclusivos e estão pontuados a seguir: 

1. Facilidade de uso percebida (FUP), utilidade percebida (UPE), conveniência 

(CON) e satisfação (SAT) são suportadas como capazes de influir a contratação 

e gestão de seguros no ambiente digital (CGSAD); 

2. O conhecimento e cultura sobre seguros (CCS) possui influência sobre a 

facilidade de uso percebida (FUP), utilidade percebida (UPE), conveniência 

(CON) e satisfação (SAT) na contratação e gestão de seguros no ambiente digital 

(CGSAD). 

Tendo em vista o resultado que a aplicação de Growth Hacking tem produzido em 

empresas como Uber e Airbnb (BROWN, 2020a, 2020b; ANDRADE; FARIA; COHEN, 2018), 

recomendamos que empresas do setor de seguros passem a utilizar Growth Hacking para 

descoberta e a validação de funcionalidades capazes de influenciar positivamente: i) facilidade 

de uso; ii) utilidade; iii) conveniência; e iv) satisfação. Promovendo, assim, tanto a adoção de 

produtos e serviços como a criação de vantagens competitivas sustentáveis. 
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Os resultados da pesquisa qualitativa permitiram observar a percepção dos executivos 

acerca das tendências da transformação digital na indústria de seguros, que carece de 

investimentos e se encontra em um estágio muito atrasado em comparação ao mercado de 

seguros internacional e a outros setores no Brasil. Os resultados da pesquisa quantitativa 

permitem refletir que existe uma barreira cultural e de conhecimento sobre os produtos de 

seguros para que os clientes estejam aptos a adotar o ambiente digital como meio de contratação 

e gestão de seguros. Por outro lado, as seguradoras não apresentam um cenário avançado de 

digitalização para que possam oferecer uma plataforma digital amigável e customizável para 

atender as necessidades dos clientes. 

Conclui-se que o presente trabalho atingiu seus objetivos, uma vez que foi capaz de 

compilar modelos de adoção de tecnologia já existentes na literatura de SI em uma ferramenta 

adequada para estudar as relações entre conceitos que descrevem o impacto da transformação 

digital na cadeia de valor da indústria de seguros no Brasil. 

5.1. Implicações gerenciais 

Com base nas conclusões apresentadas, é recomendado que o mercado de seguros no 

Brasil, seguindo o exemplo do mercado internacional de seguros, passe a promover um serviço 

de prevenção e prestação de serviço que agregue valor para o cliente e que desenvolva 

plataformas digitais para criar funcionalidades que atendam aos critérios de facilidade, 

utilidade, conveniência e satisfação na perspectiva dos seus usuários finais. Outro ponto 

importante que precisa ser levado em consideração é o desenvolvimento da cultura e 

conhecimento sobre o real benefício dos produtos de seguros. Os clientes entendem que o 

seguro e algo obrigatório e não um benefício ou segurança para o futuro no intuito de proteger 

e preservar o bem-estar da sua família e do seu patrimônio. 

A literatura enfatiza tanto a mudança quanto a redefinição dos modelos de negócios no 

contexto da transformação digital. Para isso existem quatro importantes mudanças: 1) proposta 

de valor; 2) redes de valor; 3) canais digitais; e 4) agilidade e ambidestria (VIAL, 2019). Uma 

resposta possível é que para criar vantagens competitivas sustentáveis e ao mesmo tempo 

capazes de promover a adoção de seus produtos e serviços na era digital, partimos do 

pressuposto que cada empresa deverá desenvolver sua própria estratégia para lidar com a 

transformação digital e as quatro principais mudanças citadas acima. 

O estudo do Gartner (2021) destaca que o comportamento do consumidor mudou 

durante a pandemia do Covid-19, e que podemos observar: i) desenvolvimento de habilidades 
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digitais e consequentemente maior uso dos canais digitais; ii) mudanças no comportamento de 

consumo para itens de valor elevado, como imóveis ou carros; iii) aumento na taxa de 

desemprego e insegurança no trabalho; iv) redução da mobilidade do consumidor, devido ao 

isolamento social; v) crescimento das pequenas empresas fechando ou decretando falência; e 

vi) crescente preocupação do consumidor quanto a sua estabilidade financeira e o pagamento 

de dívidas, devido à mudança de emprego e a instabilidade do cenário econômico. Essas 

alterações no comportamento do consumidor terão impactos significativos na indústria de 

seguros, as seguradoras precisarão repensar em como atender às várias necessidades dos 

mercados locais, incluindo a experiência do cliente, seus produtos e serviços e suas estratégias 

de canais. O Gráfico 11 destaca que as iniciativas digitais das empresas amadureceram 

amplamente nos últimos quatro anos, em 2020 essa taxa é de 48%, mostrando claramente que 

as iniciativas digitais estão se tornando predominantes. 

 

Gráfico 11: Estágios da Maturidade Digital das Indústrias 

 

 
  

Fonte: Adaptado de Gartner (2021) 

Nota: n = 2017 (3.025); 2018 (3.102); 2019 (1.070); 2020 (1.877) 

 

As seguradoras vêm ganhando maturidade digital, ao longo desse período ocorreram 

evoluções de visão e de processos. Muitas empresas tiveram que ajustar a sua jornada com base 

em mudanças que ocorreram no mercado ou novos direcionadores estratégicos definidos pela 

organização. Outras empresas tiveram que aderir ao digital forçadas pela pandemia em 2020. 
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O Gráfico 12, apresenta a jornada digital das empresas, através da otimização de processos 

internos pela digitalização, e qual o percentual da receita vem das vendas digitais (GARTNER, 

2021). 

 

Gráfico 12: Comparação das Jornadas Digitais por Indústria 
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Fonte: Adaptado de Gartner (2021) 

Nota: n = ~79 (seguradoras), ~1.831 (total), ~196 (bancos), ~33 (petróleo e gás), outros respondentes. 

 

Finalmente, sob o entendimento que o trabalho de Westerman, Bonnet e McAfee (2014) 

resultou em uma bússola da transformação digital que pode ser usada na indústria de seguros, 

a transformação digital é tudo, menos um processo linear. A indústria de seguros demonstra 

indícios de uma série de iniciativas rumo ao digital, é precisa desenvolver habilidades em 

diferentes áreas e redirecionar esforços quando preciso, a bússola da transformação digital pode 

ser utilizada para orientar-se durante a jornada. 

Se uma companhia de seguros quiser sobreviver nas próximas décadas, não investir em 

novas tecnologias pode não parecer uma opção realista, mas também pode ser uma opção criar 

novas divisões dentro da organização que permitam que o futuro digital dos negócios seja 

realizado e desenvolvido através de perspectivas tecnológicas diferentes, e não partindo de 

paradigmas baseados nos sistemas legados usuais e tradicionais. 
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5.2. Limitações 

O presente trabalho aplicado foi construído em torno de um estudo de caso único, e 

como tal não deve ser generalizado de forma indiscriminada. Adicionalmente, outra limitação 

está relacionada à metodologia de pesquisa interpretativa com abordagem qualitativa do estudo 

de caso visto que, por se tratar de um tema ainda em transformação, a literatura apresente 

limitações, carência de pesquisas empíricas e falta de consenso entre autores.  

Ademais, a revisão teórica sobre a contratação e gestão de seguros no ambiente digital 

foi limitada ao modelo adaptado de McLean (2018), usado como base teórica para o presente 

estudo, e também aos tópicos que foram empiricamente explorados. 

5.3. Estudos futuros 

Além das reflexões que surgem em resposta aos questionamentos e sugestões expostas 

na conclusão, novos estudos são possíveis em profundidade sobre esse tema, ou até mesmo com 

maior amplitude. Recomenda-se que o presente estudo seja reproduzido em repetidos intervalos 

de tempos adotando o método de pesquisa longitudinal e combinando métodos qualitativos e 

quantitativo (ambos utilizado no presente estudo). Sendo interessante, também, que seja 

executado de forma simultânea em outros mercados com maior índice de desenvolvimento da 

indústria de seguros, como Estados Unidos e Europa. 

Se considerarmos todas as discussões do ponto de vista do cliente, parece que a 

digitalização tem um grande potencial para aumentar a percepção de valor do cliente, 

oferecendo melhores produtos e preços mais acessíveis. Além disso com a melhora da 

precificação e dados de risco as seguradoras teriam condições de orientar seus clientes quanto 

a medidas de prevenção, por exemplo dando alertas ao motorista de veículos sobre conduções 

perigosas. 

Existem várias perguntas que os profissionais do setor de seguros precisam responder 

sobre a transformação digital, assim como os órgãos reguladores devem definir de que forma e 

até que ponto devem intervir. 
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE INDIVIDUAL AOS EXECUTIVOS 

ENTREVISTADOS 

Assunto: Dissertação acadêmica: mercado de seguros no Brasil 

 

Prezado Alexandre, 

 

Espero que essa mensagem chegue em um momento oportuno, trabalho na Bradesco 

Seguros empresa ao qual tenho grande estima. 

O motivo do meu contato e que estou desenvolvendo a minha dissertação para o 

Mestrado Profissional da FGV, que tem como objetivo apresentar o resultado de investigação 

complexa e aprofundada sobre o mercado de seguros no Brasil. 

Para o desenvolvimento de um trabalho acadêmico de qualidade e relevante pretendo 

entrevistar grandes nomes do setor, e para isso a sua disponibilidade é imprescindível para uma 

breve contribuição através de uma pesquisa pessoal de 20 minutos sobre as percepções do 

mercado de seguros, caso a entrevista não possa ser pessoal coloco a disposição para 

encaminhar a pesquisa por e-mail se assim desejar. 

Gostaria de salientar que essa pesquisa é anônima e não tem nenhum caráter comercial, 

o foco e totalmente acadêmico e a geração de conhecimento contribui para impulsionar a 

inovação no Brasil, além de deixar um legado para as próximas gerações que podem dar 

continuidade a esse estudo. 

Como forma de agradecimento pela contribuição acadêmica, estarei disponibilizando o 

resultado final desse estudo uma cópia impressa e fico a inteira disposição para quaisquer 

esclarecimentos adicionais. 

 

Agradeço pela atenção. 

Atenciosamente, 

Alexandre Romacho.  
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APÊNDICE B – CARTA CONVITE PARA PARTICIPAR DA PESQUISA ONLINE 

Assunto: Mercado de Seguros no Brasil – Pesquisa da FGV EAESP 

 

Mercado de Seguros no Brasil – FGV EAESP 

 

Prezado (a), 

Espero que essa mensagem chegue em um momento oportuno! 

O motivo do meu contato é que estou desenvolvendo uma pesquisa para a Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP) que tem como objetivo apresentar o 

resultado de investigação complexa e aprofundada sobre o mercado de seguros no Brasil. 

Para o desenvolvimento de uma pesquisa de qualidade e relevante, conto com a 

colaboração de pessoas anônimas e para isso a sua disponibilidade e imprescindível para uma 

breve contribuição através de uma pesquisa pessoal de 9 minutos sobre percepções do mercado 

de seguros no Brasil. 

Gostaria de salientar que essa pesquisa é anônima e não tem nenhum caráter comercial, 

o foco e totalmente institucional e a geração de conhecimento contribui para impulsionar a 

inovação no Brasil, além de deixar um legado para as próximas gerações que podem dar 

continuidade a esse estudo. 

Como forma de agradecimento pela contribuição a cada questionário respondido 

vou doar R$ 10,00 para o Instituto Ayrton Senna. 

 

Muito obrigado pelo seu tempo e contribuição! 
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