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Resumo do Case 

Icatu Seguros desenvolveu um simulador de aposentadoria, que procura mostrar 

para o cliente, através de projeções estatísticas, a evolução de suas despesas no 

futuro, despertando a consciência da sociedade em geral para a importância de 

investir de forma sustentável para a realização de sonhos futuros. 

 

 

Título 
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Introdução 

 

A estabilização da economia nas últimas duas décadas fez com que o brasileiro 

despertasse para os assuntos “poupar” e “investir seu dinheiro”. Entretanto, a ideia 

de “poupar para a realização de sonhos futuros” é extremamente abstrata para uma 

sociedade de consumo cada vez mais imediatista. 

 

Era preciso então dotar o público em geral de uma ferramenta que fosse capaz de 

demonstrar de uma maneira simples e rápida (com interface gráfica intuitiva) a 

evolução de suas ações e o resultado de suas despesas no futuro. Desta forma, 

seria possível despertar o a consciência para a importância do controle das 

despesas, do investimento no futuro e do consumo consciente. 

 

Objetivo 

 

Como uma das premissas do mercado segurador é proteger as pessoas, o projeto 

tinha como objetivo despertar a consciência do público em geral para a importância 



do investimento no futuro, como forma de construção de uma sociedade mais 

sustentável. Ao mesmo tempo que a ferramenta desenvolvida (Simulador de 

Aposentadoria – Target) foi veículo de propagação da importância do mercado 

segurador, sua utilização despertava a conscientização social da necessidade de 

investimento na realização de sonhos futuros. 

 

 

Desenvolvimento do Trabalho 

 

Entendendo o cenário da sociedade brasileira 

 

Segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas, a família brasileira gasta 30% da 

sua renda em habitação e moradia, 25% em alimentação, 12% em saúde e cuidados 

pessoais, 8% em educação e cultura, 15% em transporte, 5% em vestuário e 5% em 

despesas diversas. 

 

Em outra pesquisa encomendada pela Revista Exame, em parceria com o Instituto 

Ipsos, foram identificados outros dados preocupantes:  

• 6 em cada 10 entrevistados afirmaram que ainda vão fazer empréstimos até o 

final do ano; 

• 4 em cada 10 admitiram que o que decide a compra é o tamanho da parcela, 

e não o preço final do produto; 

• 3 em cada 10 reais da renda familiar dos brasileiros são destinados para o 

pagamento de dívidas. 

 

Percebemos então que a família brasileira não é capaz de realizar o planejamento 

financeiro e não tem consciência de que seus gastos de hoje impactam a realização 

de projetos futuros, pois não são capazes de projetar a evolução de suas despesas 

mensais ao longo de muitos anos. O futuro é intagível. 

 

Iniciando a idéia 

 

Diante do cenário da sociedade brasileira, era preciso criar uma ferramenta 

totalmente online, ou seja, sem a necessidade de emissão de documentos em papel 



(propostas, cotações, etc), para que o público em geral pudesse, de forma simples e 

fácil, despertar a consciência para a importância do planejamento financeiro e 

consumo consciente. 

 

Além disso, a ferramenta precisava destacar o papel do corretor de seguros neste 

processo e a importância do mercado segurador no fomento do desenvolvimento 

social. 

 

Foi pensado então um simulador onde fosse possível, através de perguntas simples,  

identificar o perfil do usuário, informações sobre ele e sua família, sobre suas 

despesas mensais e sobre seu perfil de investimento. Através da combinação destas 

informações foi possível projetar a evolução das despesas mensais ao longo dos 

anos até o momento de sua aposentadoria. 

 

 

 

Desta forma, o usuário poderia comparar a evolução de despesas com habitação, 

transporte, saúde, alimentação, lazer e educação e perceber que a falta de 

planejamento poderia colocar em risco a realização de seus projetos futuros, 

principalmente após a aposentadoria. 

 

Desdobramentos do projeto 

 

O simulador precisava ser fácil de entender e simples de usar. Para isso foram 

desenhadas interfaces web que possibilitavam maior interação do usuário, menus 



“arrastáveis” etc. O simulador era totalmente intuitivo e baseado na experiência do 

usuário. Além disso, fazia rico uso de imagens e gráficos para facilitar seu 

entendimento. Assim era possível despertar a sociedade para o valor do amanhã, 

para a importância do futuro e para a consciência de que o futuro começa hoje, de 

que pequenas ações no dia-a-dia podem trazer grandes resultados. 

 

O simulador foi pensado também para fazer uso das Redes Sociais e suas iniciativas 

de colaboração, desta forma, possuía links de compartilhamento nas principais 

Redes, como Twitter, Facebook e Google+. Era preciso estar inserido no contexto e 

“falar a linguagem” do público jovem, principal beneficiado com um planejamento 

financeiro bem realizado. 

 

A importância do corretor de seguros e seu papel sustentável 

 

Além disso, era preciso estimular o diálogo entre sociedade e corretores de seguros, 

então, ao final da experiência de uso do simulador, foi incluído um formulário de 

solicitação de contato. Assim, quando a simulação era concluída, havia a 

possibilidade de solicitar um contato de um corretor de seguros, especialista em sua 

área de atuação, que poderia conscientizar o indivíduo da importância de se investir 

de forma consciente para a realização de projetos futuros, que gastos mal 

planejados poderiam colocar em risco a aposentadoria. 

 

 

Resultados estimados e obtidos 

 

O Simulador de Aposentadoria recebeu mais de 420 mil visitas desde seu 

lançamento até julho de 2012. Foram mais de 80 mil simulações realizadas na 

ferramenta. Ou seja, 20% das pessoas que acessaram o Target realizaram a 

simulação e foram conscientizadas da importância de se investir de forma 

consciente para a realização de projetos futuros. 

 

 

 

 



Gráfico de visitas realizadas ao Target – Simulador de Aposentadoria  

 

 

Além disso, somente nos últimos dois meses (junho e julho de 2012) mais de 100 

solicitações de contato foram realizadas através da ferramenta, ou seja, uma vez a 

consciência da importância do investimento no futuro foi despertada na sociedade 

em geral, o público solicitou contato de um corretor de seguros. A ferramenta 

cumpriu seu papel de destacar a função do corretor e a importância do mercado 

segurador.  

 

Conclusão 

 

O desenvolvimento do projeto e seu lançamento na sociedade provocou impacto 

positivo no pilar Social da Sustentabilidade, além de proporcionar conscientização 

em inúmeras famílias brasileiras que não conseguiam planejar de forma sustentável 

seu futuro, simplesmente pela falta de uma ferramenta que oferecesse uma “visão” 

de futuro financeiro. 

 

Com a disseminação da informação sobre planejamento da vida financeira e 

organização do orçamento familiar, o projeto provocou mudança no comportamento 

e na atitude de clientes, colaboradores, parceiros e sociedade em geral. 

 

Enfim, o projeto fortaleceu a missão de tornar o mercado segurador um agente 

transformador para a sociedade. 
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