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MERCADO TRAÇA 
PLANO DE VOO 
PARA 2017

S 
alvo engano, não é preciso 
bola de cristal para reconhe-
cer que 2017 será um ano 
melhor, mas ainda complica-

do para todas as atividades econômi-
cas, como este 2016 que se despede. 
Mas o ciclo provável de começo de 
reação da economia, o progresso da 
agenda fiscal e a PEC da reforma da 
Previdência Social são motivos de al-
gum alento após dois anos seguidos 
de profunda contração do PIB. 

Mas o risco político deve estar no 
radar de todos, dado seu potencial 
de contaminar os fundamentos 
econômicos, como já ocorre desde 
2014, ano do início da Lava-Jato. 
Mesmo assim, ao mercado segurador, 
após exibir resiliência nesse período 
prolongado de recessão – esteve entre 
os poucos setores com crescimento 
nominal positivo neste ano –, cabe 
olhar pra frente e mirar reestabelecer 
seu voo de brigadeiro, ganhando 
altitude gradualmente.

Nesse plano de voo, ajustes 
importantes são discutidos nes-
ta edição que chega às mãos de 
nossos leitores. Um bom exemplo é 
a questão do fenômeno da hiperju-
dicialização e seus impactos para as 
atividades econômicas. Hoje, mais 

EDITORIAL

de 100 milhões de processos abarro-
tam os tribunais brasileiros e exigem 
provisões crescentes das empresas 
à espera das decisões, algo que, 
no mercado de seguros, equivale a 
cerca de 10% dos prêmios arreca-
dados pelas seguradoras. “É preciso 
mudar essa cultura no País”, afirma 
o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 
do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, merecem destaques 
as ações de mercado para melhor 
educar e proteger seus consumi-
dores, enumeradas em artigo de 
Educação em Seguros, assinado 
pelo presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano. Ter amplo e correto enten-
dimento do seguro é essencial para 
consolidar essa relação de consumo 
tão cara para toda a sociedade.

Não há também como esque-
cer a importância das inovações 
no plano de voo do mercado. E o 
esforço mais emblemático nesse 
sentido consiste no Prêmio Antonio 
Carlos de Almeida Braga, que, em 
sua sexta edição, apresenta novas 
propostas nas áreas de Processos, 
Comunicação e Produtos & Servi-
ços, que poderão inspirar todo o 
mercado. Confira na reportagem a 
partir da pág. 32.

No âmbito setorial, a proposta 
de reforma da Previdência Social 
anima não só os negócios da 
Previdência Privada, como é um 
passo importante para o País 
recuperar seu reequilíbrio. Conheça 
as ideias do professor de economia 
Paulo Tafner, para quem a fixação 
da idade mínima é essencial para 
uma reforma adequada.

Na Capitalização, a aposta 
em tornar a comunicação com 
o consumidor mais transparente 
é um caminho sem volta. Da 
mesma forma, os novos modelos 
de remuneração dos prestadores 
de serviços das operadoras de 
saúde é um passo importante para 
colocar o sistema no prumo. 

Outra ação, na busca de 
maior incursão do seguro, são as 
tratativas para simplificar as regras 
dos produtos inclusivos. E, entre 
novos nichos, vale conferir as 
oportunidades de novos negócios 
com o recall de alimentos, cujos 
riscos já são conhecidos na indústria 
mundial, mas por aqui só agora 
começam a ser observados agora, a 
partir de uma resolução da Anvisa.

Boa leitura e ótimo Ano Novo!
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ÂNGELA CUNHA, Editora Chefe
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ENTREVISTA   PAULO TAFNER

PREVIDÊNCIA  
SOCIAL:  
ENTRE A REFORMA  
E A RUÍNA

U  m dos nomes mais frequentes 
nos atuais debates promovidos 
por entidades empresariais 

dispostas a conhecer as saídas 
possíveis para Previdência Social, o 
economista Paulo Tafner costuma 
assustar as plateias, ao projetar cená-
rios assombrosos para a inércia dos 
seguidos governos em relação ao tema. 

Segundo ele, quanto mais tempo 
demoram em rascunhar uma reforma, 
os problemas e sua gravidade se 
aprofundam, colocando em risco 
não só a próptria sustentabilidade 
do regime previdenciário, mas 
também a capacidade dos futuros 
governos de dispor de recursos livres 
para as demais áreas estratégicas, 
como educação e saúde, porque as 
aposentadorias e pensões ameaçam 
consumir todo o dinheiro proveniente 
dos impostos. 

“Se não houvesse esse déficit 
da Previdência, de 3,7%, incluindo 
INSS, União, estados e municípios, 
2015 fecharia com superávit primá-
rio de mais de 2% do PIB”, exempli-
fica o economista.

Finalmente, em dezembro, o Go-
verno Federal enviou sua proposta ao 

POR VAGNER RICARDO
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cuja tramitação deverá 
ser concluída em 
meados do próximo 
ano e prevê medidas 
duras para equacionar 
os problemas crônicos 
advindos do envelhe-
cimento da população 
e de seus impactos 
na previdência e na 
saúde. 

Entre as inova-
ções, a fixação de 
idade mínima – de 
65 anos para os dois 
gêneros –, mas com 
regras de transi-
ção para homens a 
partir de 50 anos e 
mulheres a partir de 
45 anos; tempo de 
contribuição mínima 
de 25 anos – em vez 
dos 15 anos atuais – e redução no 
valor das pensões por morte nas 
futuras concessões. Tudo para recu-
perar sustentabilidade e preservar 
direito dos atuais e dos futuros be-
neficiários do regime previdenciário. 

Os debates serão intensos e, muito 
provavelmente, o projeto do Gover-
no receberá emendas que poderão 
aperfeiçoá-lo ou desfigurá-lo. Conheça 
os principais tópicos defendidos pelo 
economista na entrevista a seguir.
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ENTREVISTA 

Há duas frentes 
que precisam ser 
atacadas. No lado 
das despesas, 
a fixação da 
idade mínima é 
importante, além 
do valor da pensão. 
No lado das 
receitas, melhorar 
a fiscalização e 
cobrar a dívida 
previdenciária.

equivalia a 7,2 
milhões, enquanto 
a população econo-
micamente ativa era 
formada por  
66 milhões. Em 
1990, 9,9 milhões 
de pessoais tinham 
mais de 60 anos; 
e 84,9 milhões de 
ativos; em 2010, 
chegamos a  
19,6 milhões de 
idosos (e outros  
126 milhões de ati-
vos); em 2020, serão 
29,3 milhões de ido-
sos (138,5 milhões 
de ativos) e, em 
2040, 41,5 milhões 
de idosos. Esses 
números dizem o 
seguinte: no atual 

modelo, o sistema previdenciário 
terá de pagar mais benefícios e por 
um tempo também maior a estas 
pessoas. Isso é insustentável, ainda 
mais com a forte queda da taxa de na-
talidade, o que significa menos ativos 
para custear as despesas dos inativos. 
Vale lembrar que o Brasil ainda é um 
país jovem, mas com gasto elevado na 
Previdência Social em proporção ao 
PIB, com faixas semelhantes a países 
como Alemanha e Japão.

Quais são as medidas 
fundamentais que podem minorar 
os problemas da Previdência 
Social?

Há duas frentes que precisam ser 
atacadas. No lado das despesas, 
a fixação da idade mínima é im-
portante, além do valor da pensão, 

Uma reforma resolve todos os 
problemas a curto prazo?

Resolver não dá para resol-
ver, mas dá para minorar. Não 
é possível jogar o custo para 
equacionar o problema do déficit 
de uma só vez, porque é impagá-
vel a curto prazo. Nosso sistema 
previdenciário foi acumulando 
passivos. Antes, esse passivo 
era financiado de duas formas: 
com aumento da carga tributária 
e com o endividamento público. 
Estas duas formas não são mais 
possíveis. Então, o passivo aberto 
terá de ser pago em algum mo-
mento, mas ao longo do tempo 
e não de uma só vez. É essencial 
sair da inércia porque mudanças 
demográficas significativas estão 
a caminho no País.

O desafio de financiar as 
aposentadorias e pensões é 
mundial e tem relação direta 
com a longevidade?

É sim um fenômeno mundial, 
mas, no caso brasileiro, houve uma 
demora excessiva para iniciar as 
mudanças. Agora precisamos de 
uma reforma mais urgente e menos 
suave. E, logicamente, é uma re-
forma mais forte do que poderia ter 
sido feita no passado. Quando você 
tem dívida, você já está prejudica-
do. Uma boa metáfora é imaginar 
aquele sujeito que viaja ao exterior, 
usa o cartão nas despesas e se 
assusta quando chega a fatura. Algo 
semelhante está ocorrendo com a 
Previdência Social. 

E como entra a questão do avanço 
da longevidade?

Essa questão é melhor compre-
endida em números. Em 1980, a 
população com mais de 60 anos 
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O passivo aberto 
(com o aumento 
da carga tributária 
e o endividamento 
público) terá de 
ser pago em algum 
momento. É essencial 
sair da inércia 
porque mudanças 
demográficas 
significativas estão a 
caminho no País.

que não pode mais ser de 100%, e 
mudanças na aposentadoria rural.  
Não faz sentido, por exemplo, a 
viúva receber 100% do benefício, 
tendo ou não filhos menores. Tam-
bém é preciso limitar a acumulação 
de benefícios, o valor do segundo 
benefício, como se faz em todo o 
mundo. Ou seja, se ele ganha  
R$ 5 mil de aposentadoria e outros  
R$ 3 mil na pensão, deve-se reduzir 
o valor deste último, fixando-o por 
exemplo em R$ 1 mil.

A idade mínima deve ser igual para 
os dois gêneros, como prevê a 
PEC encaminhada ao Congresso?

Sim, o ideal é que a idade seja 
igual independentemente do gênero. 
Também as chamadas aposentado-
rias especiais, que hoje beneficiam 
uma série de categorias profissio-
nais, como professores, policiais e 
petroleiros, devem ser revistas. Isso 
porque as diversas categorias que 
hoje se aposentam precocemente 
pressionam as despesas previdenci-
árias e contribuem para o déficit.

Mas não será fácil, porque essas 
alterações afetam justamente as 
categorias mais organizadas e 
ruidosas...

Exatamente.

O que pode ser feito no caso das 
receitas?

Há duas vertentes de correções 
necessárias. O primeiro é melhorar 
a fiscalização e, na sequência, fazer 
a cobrança da dívida previdenciária. 
Tudo isso ajuda, mas não resolve 
o problema. Outra coisa a fazer é 
rever certas isenções fiscais na área 

previdenciária. Ou seja, temos de 
elevar a contribuição dos trabalha-
dores rurais (previsto na PEC), esta-
belecer cobrança de previdência da 
exportação agrícola e rever institui-
ções sem fins lucrativos, porque os 
trabalhadores dessas instituições 
se aposentam como os demais. 
Também rever a contribuição de 
pequena e microempresas, que 
pagam pouco. Temos de lembrar 
que a previdência é uma poupança 
e todos devem contribuir.

A proposta de reforma deve ter 
regras de transição?

Acho que haverá regra de tran-
sição para todos e tudo, inclusive 
para aqueles que hoje estão isentos 
e devem começar a pagar.

E a vinculação das aposentadorias 
ao salário mínimo?

Neste momento, ganhamos tem-
po para rever isso, porque, com a 
recessão prolongada da economia, 
o salário mínimo terá ganho real 
negativo nos dois próximos anos. 
Mas essa questão pode ser revista 
mais adiante.

O senhor tem dito que o aumento 
da produtividade é outra (e única) 
alternativa para evitar o caos da 
Previdência... 

Essa é uma alternativa que seria 
a mais desejável e, se fosse bem-
-sucedida, as mudanças reclama-
das pela Previdência seriam mais 
suaves. Porém, é mais complexa, 
porque depende de muitas outras 
reformas. Envolve não só a própria 
Previdência, mas também a flexibili-
dade nas regras trabalhistas, novos 

marcos regulatórios e um trabalho 
firme da educação para melhorar a 
qualificação de nossa mão de obra. 
No campo da educação e da pro-
dutividade, precisamos fazer uma 
reflexão: os professores poderão 
continuar fazendo greve por seis 
meses a cada ano? Precisamos 
endurecer a legislação de greve em 
prol da produtividade.

 A crise da Previdência nos estados 
pode se agravar?

Tem de haver reformas nos sis-
temas previdenciários dos estados 
e ajuda federal nesta questão. E, 
sem reforma, os municípios também 
serão alcançados a certa altura.

Que medida não pode faltar na 
reforma da Previdência?

De todas as medidas contidas no 
projeto de reforma da Previdência, a 
fixação da idade mínima é aquela que 
gera a maior economia. Grosso modo, 
só a idade mínima reduz a despesa 
gradual e representa uma economia de 
27% no decorrer dos anos.
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JUDICIALIZAÇÃO

CONFLITOS JUDICIAIS 
IMPACTAM OS RESULTADOS 
DO MERCADO

POR CIÇA GUEDES

Estimativas apontam que 10% do volume de prêmios
viram disputas na Justiça, na Justiça, na exigindo provisionamento
de recursos nos balanços das companhias.

É preciso mudar
a cultura da
hiperjudicialização
para que o acesso
à Justiça, um
direito protegido na
Constituição, não
se confunda com o
acesso ao Judiciário.
Villas Bôas Cueva

“É  preciso mudar a cultura de 
hiperjudicialização para que 

se perceba que o acesso à Justiça, 
um direito protegido na Constituição, 
não se confunde com o acesso ao 
Judiciário.” A afirmação do ministro 
do Superior Tribunal de Justiça – STJ 
Ricardo Villas Bôas Cueva baseia- 
se na eloquência dos números: no 
Brasil, o Judiciário contabiliza atual-
mente mais de 100 milhões de ações 
em andamento – o que significa um 
processo para cada dois cidadãos 
brasileiros. 

O fenômeno da judicialização ex-
cessiva no País atinge vários setores 
da economia, inclusive o de seguros, 
trazendo fortes prejuízos atuariais e 
para a imagem das empresas. Um 
cálculo feito a grosso modo dá conta 
de que 10% do volume de prêmios 
gerados pelo mercado segurador 
acabem virando disputas na Justiça, 
exigindo provisionamento de recur-
sos nos balanços das seguradoras.

No caso do mercado de seguros, 
o ministro do STJ credita à falta de 
compreensão do brasileiro sobre os 

mediação. Em outras palavras, a cons-
cientização favorece a composição 
amigável do conflito”, afirma Cuevas.

Pioneiro na implantação de ouvido-
rias para solucionar conflitos e reduzir 
os litígios, o mercado segurador tem 
ciência da necessidade de aprimorar 
a comunicação com o público con-
sumidor e assume mais uma vez a 
vanguarda desse processo, investindo 
no diálogo e na educação em seguro 
para minimizar as contendas judiciais. 
O Programa de Educação em Seguros, 

produtos e serviços oferecidos pelo 
setor a desconfiança em relação às 
atividades securitárias, que acaba 
induzindo a alta litigiosidade. 

“Educar e informar o público 
podem contribuir sobremaneira para 
melhorar a imagem das companhias 
seguradoras e para a desjudicializa-
ção de conflitos no setor. Cada se-
gurado poderá, por si, avaliar melhor 
sua situação quanto a eventual direito 
existente contra a seguradora, po-
dendo, inclusive, aceitar o diálogo no 
âmbito administrativo ou em alguma 
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Para o Judiciário,
o aumento
das demandas
litigiosas é
impactante, seja
por estrutura,por estrutura,por
capacidade ou
para sua imagem.
Ana Rita Petraroli

desenvolvido pela CNseg, tem a 
missão de ampliar o conhecimento 
e melhorar a percepção da popula-
ção sobre o setor para empoderar o 
consumidor na hora de decidir pela 
contratação de um seguro. 

A CNseg é também uma das três 
mantenedoras do Centro Brasileiro 
de Mediação e Arbitragem – CBMA, 
ao lado da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro – Firjan 
e da Associação Comercial do Rio 
de Janeiro – ACRio.

ARBITRAGEM 
Na avaliação do magistrado, a 

arbitragem é um meio interessante 
para os seguros empresarias de 
grandes empresas, em virtude da 
agilidade e da confidencialidade, 
uma vez que o assunto é reservado 
apenas aos interessados diretos. 
Mas lembra que, para pequenas e 
médias empresas, assim como para 
o consumidor, a Câmara Arbitral 
pode não ser vantajosa em razão 
dos gastos envolvidos. 

Para estes casos, Villas Bôas 
Cueva defende a mediação extra-
judicial (Lei nº 13.140/2015), que 
voltou à luz com o Novo Código de 
Processo Civil – CPC e disciplina a 
mediação entre particulares, impac-
tando de forma positiva diversos 
princípios capazes de impulsionar 
sua utilização, como a oralidade, a 
informalidade, a confidencialidade, 
a boa-fé e a busca do consen-
so – e pode, inclusive, ser prevista 
em contrato. O ministro destaca a 
importância do Novo Código para a 
desjudicialização, pois além de de-
safogar o Judiciário, dá mais rapidez 
às demandas da população.

O artigo 175 do novo CPC tam-
bém possibilita a instituição de me-
diação e de conciliação vinculadas 
a órgãos institucionais ou realizadas 
por intermédio de profissionais inde-
pendentes, que poderão ser regula-
mentadas por lei específica. 

“O novo CPC faculta a regula-
mentação por lei e não impõe sua 
prévia existência para que haja 
mediação por órgãos institucionais. 
Nada impede, portanto, que enti-
dades representativas do setor de 
seguros, mediante autorregulação, 
criem uma espécie de ombudsman 
setorial, a exemplo do que se cogita 
no setor bancário”, disse o ministro 
que, ao destacar as políticas de 
conciliação, citou a iniciativa da  
Seguradora Líder DPVAT, que  
ganhou o Prêmio Innovare, em 
2013, ao reduzir as disputas judiciais 
envolvendo o seguro DPVAT.

INFORMAÇÕES 
TÉCNICAS 

A advogada Ana Rita Petraroli, 
presidente da seção brasileira da 
Associação Internacional de Direito 
de Seguros – AIDA, chama a aten-
ção para as demandas judiciais do 
segmento de saúde suplementar, 
que, segundo ela, é o “carro-chefe” 
das contendas do mercado segura-
dor no Brasil. Ela destaca iniciativas 
de alguns tribunais da Bahia e do Rio 
Grande do Sul que buscam suprir os 
juízes com informações técnicas.

“Para o Judiciário, o aumento das 
demandas litigiosas é impactante, 
seja por estrutura, capacidade ou 
para sua imagem. Há uma série de 
decisões mais cautelosas nestes 
dois estados, que criaram núcleos 

médicos para análises técnicas de limi-
nares e auxiliam os juízes e desembar-
gadores em suas decisões, mediando 
o que é possível e moldando o que é 
mais lúcido”, afirma.

Ana Rita Petraroli informa que a 
AIDA tem feito eventos com a partici-
pação de juízes, desembargadores, 
promotores, Procons e corretores de 
seguros, para esclarecer o que acon-
tece quando uma empresa é obrigada 
a pagar uma indenização que está em 
desacordo com o que foi contratado.
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JUDICIALIZAÇÃO

O esforço que vem sendo feito pelo 
Judiciário para dar conta da litigiosidade 
que se desenvolveu na sociedade  
brasileira é reconhecido pelo vice-pre-
sidente da CNseg e responsável pela 
Área Jurídica da Confederação, Luiz 
Tavares. “O Judiciário tem dado respos-
tas. Há um esforço de informatização, 
acompanhamento das estatísticas pelo 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e 
empenho de magistrados e desembar-
gadores”, disse, ressaltando, porém, 
que sozinho o Judiciário não consegue 
dar conta da litigiosidade a que assisti-
mos, não sei se açulada pela situação 
que estamos vivendo.

“A arbitragem não se aplica à área de 
seguros de massa, como o de automó-

CONSCIÊNCIA 
DOS DIREITOS E 
DEVERES

veis, por exemplo, mas é uma saída inte-
ressante para os grandes riscos, pois con-
ta com profissionais especializados para 
arbitrar e resolver questões complexas”, 
afirmou, acrescentando que a mediação 
poderia ser empregada principalmente 
para os seguros de saúde suplementar, 
que concentra um número expressivo de 
litígios do mercado.

Renata Muniz, presidente da Comissão 
de Comunicação da CNseg e também 
gerente de Comunicação da Capemisa 
Seguradora, ressalta a importância do co-
nhecimento para o consumidor final, des-
tacando que o processo judicial acontece 
quando falta informação sobre direitos e 
deveres. Essa conscientização torna mais 
racional a decisão de ir ou não à Justiça. 

“O mercado tem levado informação 
mais clara e objetiva, sem termos técnicos. 
É preciso mudar a linguagem para que o 
consumidor final entenda exatamente o 
que está comprando”, explica. 

Do ponto de vista da gestão dos 
riscos e do cálculo atuarial, a judiciali-
zação excessiva, notadamente na área 
da saúde suplementar, traz um desafio 
enorme. Marcos Spiguel, presidente da 
Comissão Atuarial da CNseg e superin-
tendente de Modelagem e Gestão de 
Riscos Corporativos da SulAmérica, afir-
ma que as estimativas para os custos de 
uma carteira têm um desafio adicional, 
muito diferente de estimar o reajuste de 
médicos, materiais e medicamentos. 

“Os processos judiciais passam por da-
nos morais, e há outro problema que preo-
cupa o atuário: como estimar o tempo que 
vai levar a solução de uma ação, diante do 
volume que se acumula no Judiciário, e fa-
zer provisões corretas? Esse é um desafio 
técnico muito importante”, enfatiza.

A arbitragemA arbitragemA  não
se aplica à área
de seguros de
massa, como o
de automóveis,
por exemplo,por exemplo,por
mas é uma saída
interessante
para os grandes
riscos.
Luiz Tavares

Como estimar
o tempo que vai
levar alevar alevar  solução de
uma ação, diante
do volume que
se acumula no
Judiciário, e fazer
provisões corretas?
Esse é um desafio 
técnico muito
importante.
Marcos Spiguel

O mercado tem
levado informação
mais clara
e objetiva. É
preciso mudar a mudar a mudar
linguagem para
que o consumidor
final entenda 
exatamente o que
está comprando.
Renata Muniz
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AMBIENTE CONCILIATÓRIO: 
SAÍDA PARA CONTER A 
JUDICIALIZAÇÃO

POR GLÓRIA FARIA, Consultora Jurídica da CNseg

O retorno do número de demandas judiciais a um 
patamar razoável exigirá de ações articuladas entre 
o ente público e os setores privados.

ARTIGO JURÍDICO

N  ão é novo o fenômeno da judi-
cialização entre nós. Já no livro 

“Memória de um Sargento de Milícias”, 
Manuel Antonio de Almeida criou a per-
sonangem Dona Maria, [...] que nutria 
uma paixão sem remédio pelas deman-
das judiciais [...] saía de uma demanda 
para entrar em outra [...] Os processos 
e as demandas judiciais interminá-
veis animavam a sua vida, como hoje 
parecem dominar a nossa“, que retrata, 
ainda no século XIX, esse mau hábito.

Entretanto, a judicialização no Brasil 
tomou fôlego a partir da promulgação 
da Constituição Federal da República 
de 1988, que, adotando um modelo 
de constitucionalização abrangente e 
analítica,  garantiu uma série de (no-
vos) direitos e facilitou, imensamente, o 
acesso ao Judiciário, garantindo a todos 
a possibilidade da justiça gratuita, fora 
a criação dos juizados especiais aonde 
o cidadão não necessita de advogado 
para apresentar e sustentar seu pleito.

Esse “Estado de bem-estar demanda-
tório” sustentado pelo Governo, que vem 
continuamente aumentando os quadros, 
sempre deficitários, do Judiciário, levou 
a uma situação sem igual em qualquer 
lugar do mundo. Somos 202 milhões 
de brasileiros, segundo a PNUD-IBGE 

privados. Vale lembrar que o Estado é 
parte, como demandante ou deman-
dado, em cerca de 50% dos proces-
sos em curso. 

O caminho da necessária mudança 
da cultura do ressentimento para a 
cultura da conciliação, passa, inexo-
ravelmente, pela ampla aplicação dos 
mecanismos alternativos de solução de 
conflitos, como a mediação e a arbitra-
gem, ora prestigiados pelo novo Código 
de Processo Civil, que entrou em vigor 
em março de 2016, bem como sua di-
vulgação e incentivo junto à sociedade.  

Ressalte-se que o papel pioneiro e 
sempre atual das Ouvidorias mantém 
sua importância. Além de primeira 
porta para o consumidor reclamar e 
ter sua demanda resolvida diretamente 
com o fornecedor de serviços ou bens 
é, também, um termômetro para as 
empresas avaliarem quais os proble-
mas de maior incidência de queixas os 
mecanismos indiretos de aperfeiçoa-
mento da venda e do próprio produto.

O Supremo Tribunal Federal – STF 
já deu sua contribuição quando do 
julgamento do Recurso Extraordinário 
631.240, com repercussão geral, ao 
entender que a ação judicial sobre con-
cessão de benefício deve ser precedida 
de requerimento perante o INSS, sob 
o fundamento de que a exigência não 
fere a garantia de livre acesso ao Judi-
ciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV 
da Constituição, pois, sem pedido 
administrativo anterior, não fica caracte-
rizada lesão ou ameaça de direito.

Somente criando um ambiente conci-
liatório, que desestimule demandas des-
necessárias, porque indevidas, como 
muitas que se acumulam nos tribunais, 
poderemos falar em efetiva diminuição 
da judicialização de conflitos entre nós.

O caminho para a 
mudança da cultura 
do ressentimento 
para a cultura da 
conciliação, passa, 
inexoravelmente, 
pela aplicação de 
mecanismos alterna-
tivos de solução de 
con itos.

(2015), e existem mais de 100 milhões de 
processos em tramitação nos tribunais. 
Se imaginarmos que cada processo tem, 
no mínimo, uma pessoa (física ou jurídica) 
de cada lado, como parte, contamos 
assim com o mesmo número de partes 
nos processos judiciais que o da popula-
ção brasileira.

O retorno do número de demandas 
judiciais para um patamar razoável 
exigirá um concurso de ações articu-
ladas entre o ente público e os setores 
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O PESO DA POLÍTICA  
E DA LAVA-JATO NAS 
PROJEÇÕES DO ANO

POR SERGIO TORRES

Desempenho da economia brasileira estará atrelado
ainda às medidas que serão adotadas pelo novo
presidente dos Estados Unidos no início do mandato.

A eventualA eventualA
implementação de
propostas incoerentes
de Trump pode
reduzir areduzir areduzir  atividade
econômica mundial,
afetar osafetar osafetar  preços das
commodities e elevar
os juros nos mercados
internacionais –
fatores que trariam
efeitos indiretos
negativos para o Brasil.
Maílson da Nóbrega

O comportamento da economia 
brasileira em 2017 estará vincu-
lado, basicamente, a dois com-

ponentes. O primeiro, e mais grave, é a 
questão política nacional. Se a Ope-
ração Lava-Jato mantiver distância da 
cúpula do Palácio do Planalto, o Brasil 
tenderá a retomar o ritmo de ascensão, 
ainda que bem tênue, a princípio. Caso 
contrário, o futuro será incerto, com o 
provável agravamento dos problemas 
econômicos, segundo avaliam alguns 
dos principais especialistas do País.

O segundo componente diz respei-
to às primeiras medidas do presidente 
eleito dos Estados Unidos, Donald 
Trump. Diante da incerteza mundial 
de como será seu governo, o dólar 
já disparou no Brasil e a queda dos 
juros poderá ser mais lenta do que era 
previsto por analistas.

Em 21 de novembro, o Governo 
Federal admitiu oficialmente que as pro-
jeções econômicas para este ano não 
serão atingidas e que a queda do PIB, 
antes estimada em 3%, poderá chegar 
a 3,5%. Para o ano que vem, o cenário 
de crescimento de 1,6% não se confir-
mará. O Ministério da Fazenda estima 
que o PIB subirá, no máximo, 1%.

Na palestra de encerramento da 6ª 
Conferência de Proteção do Consumi-
dor de Seguros, em 29 de setembro, o 
escritor e economista Eduardo Gianetti 
da Fonseca, doutor pela Universidade 
Cambridge (Inglaterra), disse que exis-
te chance concreta de o Brasil voltar 
à normalidade econômica, inclusive 
com geração líquida de emprego, mas 
ainda não é nada espetacular. Ele falou 
do temor de que haja a implicação 
de integrantes do primeiro escalão do 
governo na Lava-Jato, o que enfra-
queceria a base que dá sustentação 

às medidas de realinhamento da eco-
nomia brasileira.

Gianetti afirmou que a questão 
política poderá afetar a capacidade de 
atuação dos dirigentes qualificados 
que comandam o Ministério da Fazen-
da, os bancos públicos e as estatais. 
Ele costuma fazer uma analogia hospi-
talar ao falar do Brasil no próximo ano. 
“O País está na UTI, com boa chance 
de passar para um estado de conva-
lescência”, afirmou na ocasião. 

EFEITOS INDIRETOS 
Ministro da Fazenda de 1988 

a 1990, o economista Maílson da 
Nóbrega mostra-se descrente quan-
to a melhorias efetivas na economia 
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Os agentes
econômicos precisam
ter ater ater  percepção de
que a agenda fiscal 
está progredindo. A
estabilidade pol tica 
no curto prazo
a uda, claro, mas é 
importante ter ciência ter ciência ter
de que a agenda de
reformas é um desafio 
de longo prazo.
Octavio de Barros

brasileira no próximo ano. “Há expec-
tativas de melhora no agronegócio, 
com safra maior e preços melhores; 
os leilões do pré-sal podem voltar 
depois de excluída a obrigação de a 
Petrobras participar com 30% de cada 
campo; o mesmo pode acontecer 
com as concessões de infraestrutura 
de transportes. Mas há incertezas 
sobre o novo governo americano. A 
eventual implementação de propostas 
incoerentes de Trump pode reduzir a 
atividade econômica mundial, afetar 
os preços das commodities e elevar 
os juros nos mercados internacionais 
– fatores que trariam efeitos indiretos 
negativos para o Brasil”, pontua.

Ressaltando que é difícil fazer 
projeções sobre a Lava-Jato, Maílson 
avalia que o envolvimento de membros 
do alto escalão do Governo Federal 
tenderia a reduzir o já diminuto capital 
político do Presidente, o que traria pre-
juízos às negociações para a reforma 
da Previdência (agora com a aprova-
ção da PEC do Teto).

Maílson concorda com a estimativa 
de crescimento do PIB em torno de 
1% em 2017, projeção que, segundo 
ele, caminha para ser majoritária entre 
analistas. “Quase todos estão revendo 
projeções mais otimistas feitas há dois 
ou três meses. O desemprego deverá 
continuar alto no próximo ano, o pro-
cesso de recuperação deve começar 
a partir do segundo semestre, quando 
o desemprego deve atingir 13 milhões 
de pessoas”, prevê.

ANO COMPLICADO
Mestre e doutor pela Universidade 

de Paris, o diretor de Pesquisas Ma-
croeconômicas e economista-chefe do 
Banco Bradesco, Octavio de Barros 

calcula que o Brasil terá um 2017 
melhor, mas ainda complicado. “A boa 
notícia é que, depois de dois anos de 
recessão, estamos muito próximos ao 
fundo do poço. A má notícia é que a 
recuperação será mais lenta do que 
gostaríamos. Se o País sair da re-
cessão e voltar a experimentar taxas 
de crescimento positivas, ainda que 
modestas, já será uma melhora impor-
tante para 2017”, estima.

O economista procura não vincular 
o sucesso da política econômica a 
partir do ano que vem à possibilidade 
de avanço da Lava-Jato sobre o pri-
meiro escalão do Governo Temer. Para 
ele, o problema mais urgente do Brasil 
são as contas públicas. “Os agentes 
econômicos precisam ter a percepção 
de que a agenda fiscal está progre-
dindo. A estabilidade política no curto 
prazo ajuda, claro, mas é importante 
ter ciência de que a agenda de refor-
mas é um desafio de longo prazo.”

As consequências mais prováveis na 
economia brasileira de eventuais proce-
dimentos do início do governo Trump, 
na opinião de Octavio de Barros,  
têm a ver com os juros praticados no 
mercado internacional. O futuro presi-
dente norte-americano tem sinalizado 
que fará um grande programa de 
investimentos em infraestrutura – e o 
mercado tem reagido atribuindo proba-
bilidades ao cenário de normalização 
da inflação, que, junto com o cresci-
mento mais altos, provavelmente levará 
à normalização da política monetária 
conduzida pelo Federal Reserve.

“Ainda não se sabe se o presiden-
te buscará implementar as políticas 
propostas quando era candidato ou 
se o exercício do cargo acabará mo-
derando as escolhas de seu governo. 
O segundo cenário é o mais provável. 
Mas, caso se materializem eventuais 
medidas protecionistas, os Estados 
Unidos têm superávit comercial com 
o Brasil, que responde apenas por 
1,1% das importações americanas. 
Ou seja, nosso País dificilmente será 
atingido pelas medidas protecionis-
tas. Mas haveria um efeito indireto, 
via redução do crescimento mundial, 
difícil de quantificar”, analisa.
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O presidente da Confederação 
Nacional das Empresas de Segu-
ros Gerais, Previdência Privada e 
Vida, Saúde Suplementar e Capita-
lização – CNseg, Marcio Coriolano, 
vislumbra um 2017 melhor para a 
economia, caso o Brasil enfrente 
o que é preciso para assegurar o 
retorno do crescimento, como a 
votação da PEC que limita os gas-
tos públicos, as reformas previden-
ciária e trabalhista e a retomada 
das obras de infraestrutura. “Com 
três ou quatro fatores destes, o 
mercado segurador manterá um 
crescimento maior que o de outros 
setores”, diz ele, que atrela os 
prognósticos do setor para 2017 à 
progressão econômica do Brasil.

A experiência de Coriolano atesta 
que a indústria brasileira de seguros 
responde com muita rapidez aos 
ciclos de crescimento da econo-
mia, destacando os governos de 
Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002) e o primeiro de Luiz Inácio 
Lula da Silva (2003-2006), quando 
houve aumento de produção, 
distribuição de renda e geração de 
emprego em regiões pobres. 

“A população perdeu as vanta-
gens. Por outro lado, o setor de 
seguros é resiliente e tem capa-
cidade de crescimento acima de 

outros setores da economia. Todos os 
indicadores industriais caem, mas o 
seguro cresce 7%”, compara.

Ele aposta suas fichas em dois 
produtos novos. Um é o Vida  
Universal, que mesclará o tradicional 
seguro de vida com produto de acu-
mulação. “É um produto importante 
em período de vacas magras, pois 
dará ao cliente flexibilidade nas quan-
tias pagas”, avalia. Outro produto é o 
PrevSaúde, também de acumulação 
durante a juventude, para a pessoa 
ter, após a aposentadoria, renda extra 
gerada pelo acúmulo de depósitos nos 
anos anteriores. “Se o Governo mos-
trar apetite, o setor cresce”, afirma.

Para o presidente da Federação 
Nacional de Seguros Gerais –  
FenSeg, João Francisco Borges, a 
economia melhorará de forma lenta 
em 2017, especialmente no segundo 
semestre. “Será um cenário de reto-
mada gradual do crescimento, com o 

PIB em torno de 1%”, estima. Mas o 
setor não terá o mesmo desempenho, 
em virtude da queda nas vendas de 
veículos novos, que representam 45% 
do seguro de auto. “Esperamos cres-
cimento mais significativo na indústria 
automobilística somente para 2018.”

O segmento de Saúde Suplementar 
registra desaceleração no ritmo de 
evasão de beneficiários, o que, para 
a presidente da Federação Nacional 
de Saúde Suplementar – FenaSaúde, 
Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
pode indicar o início da retomada da 
estabilidade econômica. “O anseio é 
que a setor comece a retornar a um 
patamar de equilíbrio com a volta de 
beneficiários ao mercado de  
trabalho”, informa.

Dados da Federação apontam que 
a Saúde Suplementar contribuiu em 
2015 com 40% da arrecadação do 
mercado segurador. “Em 2017, há 
uma previsão de receita de cerca de 

MERCADO 
APOSTA 
SUAS FICHAS 
EM NOVOS 
PRODUTOS

O setor de setor de setor  seguros
é resiliente e tem
capacidade de
crescimento acima
de outros setores
da economia. Todos
os indicadores
industriais caem,
mas o seguro
cresce 7%.
Marcio Coriolano

O PIB deve crescer
1%. Mas o setor
não terá o mesmo
desempenho, em
virtude da queda
nas vendas de
veículos novos,
que representam
45% do seguro
de auto.
João Francisco Borges
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R$ 187 bilhões. Apesar desses núme-
ros, o mercado opera com margens 
apertadas, em virtude do crescimento 
das despesas assistenciais, historica-
mente acima das receitas.”

A queda do número de beneficiários 
da Saúde Suplementar chegou a 1,9 
milhão em 18 meses. “As operadoras 
e seguradoras, por administrar recur-
sos dos beneficiários, têm o papel 
vital de manter a qualidade e viabilizar 
o acesso aos serviços. O segmento 
está empenhado em combater os 
desperdícios e, consequentemente, a 
alta dos custos, que tanto impacta as 
mensalidades dos planos de saúde”, 
afirma Solange Beatriz.

Para o presidente da Federação  
Nacional de Capitalização – FenaCap, 
Marco Antonio Barros, a inflação 
continua sendo um desafio para o 
País, embora o índice oficial venha 
caindo desde o início do ano. “O setor 
de seguros vem demonstrando certa 

resiliência à instabilidade econômica 
e esperamos fechar o ano com cres-
cimento positivo, um pouco acima 
da inflação”, estima.

Barros diz que é perceptível a 
melhora nas expectativas, o que gera 
esperança e uma perspectiva mais 
otimista para 2017. “O mercado de 
Capitalização se diversificou muito 
nos últimos anos, passando a ofertar 
um conjunto de soluções de negócios 
com sorteios que atende a uma va-
riada gama de clientes. Há soluções 
para quem deseja disciplina financei-
ra e concorrer a prêmios; garantias 
de aluguel de imóveis; promoções 
comerciais de empresas por meio de 
sorteios da capitalização, e até para 
filantropia. As empresas estão prontas 
para responder positivamente a uma 
retomada da economia.”

No segmento de Previdência Pri-
vada, as prioridades estão ancoradas 
nas metas do planejamento estraté-

gico de longo prazo, com objetivos 
claros e bem definidos, segundo 
afirma o presidente da Federação 
Nacional de Previdência Privada e 
Vida – FenaPrevi, Edson Franco. 
“É importante consolidar o setor 
como segmento relevante para a 
macroeconomia. A expansão da 
demanda por planos de previdên-
cia também impulsiona produtos e 
canais, atraindo novos poupadores 
e aumentando a visibilidade do 
setor junto ao público.”

De janeiro a setembro deste 
ano, os aportes do segmen-
to somaram R$ 78,04 bilhões, 
16,4% acima do volume registra-
do no mesmo período de 2015 
(R$ 67,06 bilhões). A Federação 
registra outras altas: a captação 
líquida teve saldo positivo de 
R$ 38,87 bilhões, ou 18,4% em 
comparação aos primeiros nove 
meses do ano passado. 

O segmento
está empenhado
em combater
os desperdícios
e, consequen-
temente, a alta
dos custos, que
tanto impacta as
mensalidades dos
planos de saúde.
Solange Beatriz

A expansão da
demanda por planos por planos por
de previdência
também impulsiona
produtos e canais,
atraindo novos
poupadores e
aumentando a
visibilidade do setor
junto ao público.
Edson Franco

O mercado de capi-
talização se diver-
sificou muito nos 

ltimos anos, pas-
sando a ofertar um 
con unto de soluç es 
de neg cios com 
sorteios que atende 
a uma variada gama 
de clientes.
Marco Barros
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RECALL DE ALIMENTOS  
AINDA É POUCO 
DIFUNDIDO NO PAÍS

POR GABRIEL OLIVEN

Anvisa determina que produtos impróprios para o
consumo, que podem acarretar danos acarretar danos acarretar  à saúde da
população, sejam recolhidos do mercado.

O s riscos são enormes. Envolvem 
tanto a saúde do consumidor 

quanto as finanças e a reputação das 
empresas. Não importa se o erro foi 
causado por falha humana, mecânica 
ou por contaminação maliciosa. O 
recall de alimentos faz parte de uma 
relação de consumo que deve ser 
pautada pelo respeito, transparência 
e vigilância permanente. No entanto, 
poucos fabricantes brasileiros recor-
rem a essa prática, já consagrada nos 

O acompanha-
mento (no Brasil)
tem que ser mais
efetivo para garantir
a rastreabilidade
dos produtos, de
tal modo que se
chegue à origem da
contaminação.
Maria Ines Dolci

SEGURANÇA 
ALIMENTAR

sas devem proceder para retirar os 
alimentos das prateleiras, além de 
garantir a rastreabilidade dos produ-
tos, com identificação de origem e 
destino. Os fabricantes são obrigados 
a comunicar a necessidade do recall 
imediatamente após a identificação 
do problema. Caso contrário, ficam 
sujeitos a punições que incluem inter-
dição do produto, cancelamento de 
autorização e multas que vão de  
R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão.

Desde a entrada em vigor da 
RDC 24, o recall de alimentos ainda 
engatinha. Foram apenas dez re-
colhimentos voluntários e 30 deter-
minados pela Anvisa. Entre eles, o 
do Macarrão Linguine Massa com 
Ovos, da Barilla do Brasil, em razão 
da ausência da informação “Contém 
Glúten” nas embalagens do produto. 

O caso mais emblemático foi o 
recall do extrato de tomate Elefante 
e do molho de tomate Pomarola, 
fabricados pela Cargill Agrícola S.A.  
A empresa recolheu três lotes dos 
produtos ao constatar a “presença de 
pelos de roedor em níveis superiores 
ao limite tolerado pela legislação”.

Um dos empecilhos ao recall 
é a falta de uma estrutura mais 
robusta de fiscalização no Brasil. 

EUA e na Europa. Não é por falta de 
normas – produtos impróprios para o 
consumo, que podem acarretar danos 
à saúde da população, devem ser 
recolhidos do mercado com base em 
regulamentação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – Anvisa.

A Resolução da Diretoria Colegiada  
– RDC nº 24, da Anvisa, editada em 
junho de 2015, passou a vigorar 180 
dias após sua publicação. Em 39 arti-
gos, a RDC detalha como as empre-

Danos à saúde. Anvisa determina recolhimento de produtos impróprios para 
o consumo nos supermercados
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A maioria dos
casos de recall
é motivada por
denúncias da
imprensa e das
agências de
vigilância sanitária.
Isso deveria partir
dos próprios
fabricantes.
Mayara Vale

A Anvisa dispõe de pouco mais de 
2 mil funcionários em todo o País e 
precisa do apoio de órgãos estaduais 
e municipais de vigilância sanitária. Na 
outra ponta, o setor alimentício reúne 
aproximadamente 45 mil indústrias, o 
que torna a fiscalização um processo 
complexo.

A advogada Maria Inês Dolci, coor-
denadora institucional da Associação 
Brasileira de Defesa do Consumidor 
– Proteste, afirma que um dos grandes 
obstáculos é a morosidade no proces-
so de comunicação do recall. “Quando 
ocorre um problema, o fabricante é 
obrigado a informar imediatamente 
aos órgãos de vigilância sanitária e ao 
mercado. No Brasil, esse processo 
ainda é lento, o que potencializa os 
riscos. O acompanhamento tem que 
ser mais efetivo para garantir a ras- 
treabilidade dos produtos, de tal modo 
que se chegue à origem da contami-
nação”, alerta. 

A identificação do problema passa 
ainda pela divisão de responsabilida-
des no que diz respeito à fiscalização 
da cadeia alimentar. O setor de carnes 
é um bom exemplo. No campo, essa 
responsabilidade é do agrônomo. Já 
o abate só pode ser feito na presen-

ça de uma equipe do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
– Mapa. A indústria, além das normas 
governamentais, está sujeita a inspe-
ções de fiscais do Ministério. O varejo, 
por sua vez, fica aos cuidados da 
vigilância sanitária municipal e, ocasio-
nalmente, do próprio Mapa.

Além da fiscalização, as empresas 
devem investir em ações preventi-
vas. “A maioria dos casos de recall é 

SEGURO COBRE PERDAS 
E AGREGA VALOR PARA 
OS FABRICANTES

Desde 2009, o mercado de segu-

ros oferece produtos específicos para 

o recall de alimentos. As apólices 

cobrem custos de retirada e substitui-

ção dos produtos, Responsabilidade 

Civil, Lucros Cessantes, gastos com 

recuperação de imagem, consultores 

e assessoria, entre outros. A legis-

lação também impõe custos pela 

logística reversa – área que planeja, 

opera e controla o fluxo de retorno 

dos bens de pós-venda e de pós-

-consumo ao ciclo de negócios ou ao 

ciclo produtivo. 

Com a edição da RDC 24/2015, 

além da Responsabilidade Civil, o 

mercado passou a trabalhar com 

apólices específicas do tipo stand 

alone. A cobertura vai além das 

perdas financeiras com a retirada dos 

produtos. Segundo Marcio Guerrero, 

presidente da Comissão de Respon-

sabilidade Civil da FenSeg, o seguro 

auxilia as empresas na tomada de 

decisões, com estratégias inteligentes 

visando à recolocação dos produtos 

no mercado, gerenciamento de crise 

e marketing de reposicionamento.

“Esse seguro traz um alto valor 

agregado para os fabricantes. Em 

caso de recall, ele ajuda a empresa a 

se comunicar com os consumidores, 

preservando sua imagem. Assim pode 

evitar a queda de vendas ou a perda 

de participação no mercado. Essa 

estratégia é fundamental para garantir 

credibilidade e transparência”,  

ressalta Guerrero.

O seguro pode
evitar aevitar aevitar  queda de
vendas ou a perda
de participação
no mercado.
Essa estratégia
é fundamental
para garantir
credibilidade e
transparência.
Marcio Guerrero

motivada por denúncias da imprensa 
e das agências de vigilância sanitá-
ria. Isso deveria partir dos próprios 
fabricantes, por meio de mecanismos 
mais rígidos de controle e prevenção. 
Muitos procuram esconder o pro-
blema, com medo do abalo em sua 
imagem, em vez de tratar abertamen-
te do assunto”, critica a consultora 
Mayara Vale, especialista em Controle 
de Qualidade de Alimentos.
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SAÚDE

NOVOS MODELOS  
DE REMUNERAÇÃO 
EM DEBATE

POR JOÃO MAURÍCIO CARNEIRO

Custos crescentes com tratamentos de saúde
exigem a definição de um novo modelo baseado em
efetividade, resultado e qualidade.

É preciso ter
programas
adequados de
incentivos para
premiar os
prestadores que
operam segundo
as regras ou punir
quem não trabalha
em conformidade
com elas.
André Médici

O segmento de Saúde Suplemen-
tar precisa debater alternativas 

de remuneração para encontrar um 
modelo que busque eficiência na 
atenção à saúde. O fee-for-service, 
modelo atual que é a conta aberta 
por unidade de serviço, recompensa 
o uso excessivo de recursos, não 

reconhece as variações de 
resultados assistenciais e 
nem dá transparência para 
os resultados.

Na avaliação do 
economista de saúde e 
especialista internacional 
com mais de 35 anos de 
experiência em temas de 
gestão pública e privada, 
André Médici, as principais 
desvantagens do modelo 
fee-for-service estão 
associadas ao fato de 
permitir irracionalidades na 
gestão do cuidado médico 

e pode levar a custos exagerados, 
como ocorre em qualquer modelo de 
livre escolha. 

“A formação de preços e tarifas 
geralmente não tem relação com os 

custos, a não ser em contextos em 
que existam tabelas de referência 
baseadas em níveis de concorrência 
no mercado”, explica, destacando 
que pagamento por diagnóstico 
– o chamado DRG – permite um 
mecanismo mais sofisticado de 
controle por parte do pagador do 
que o fee-for-service. 

Segundo Médici, esse modelo 
aumenta a qualidade da atenção 
ao paciente, pois uniformiza o 
tratamento médico com o uso de 
protocolos baseados em evidência. 
“Uma alternativa de menor custo 
e melhor resultado que leva a um 
aumento da eficácia no uso dos 
recursos”, destaca, ressaltando 
que o pagamento passa a ser fixo 
por diagnóstico, de acordo com o 
número de procedimentos aplicado 
ao quadro clínico de cada paciente.

EFICIÊNCIA
As principais desvantagens, 

na opinião do especialista, é que 
o uso de DRG requer sistemas 
de informação e auditoria médica 
eficientes, além de funcionários 
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e pacientes bem informados e 
treinados para operá-los. “É preciso 
também ter programas adequados 
de incentivos para premiar os 
prestadores que operam segundo 
as regras ditadas pelos protocolos 
ou punir, ainda que financeiramente, 
aqueles que não trabalham em 
conformidade com os mesmos”.

André Médici explica que o 
método bundled payments é uma 
variação dos DRGs, pois representa 
um pagamento único para todos os 
procedimentos e serviços associados 
a um episódio médico, como os 
serviços de diagnóstico prévio, 
internação e pós-internação durante 

um período de 90 dias, incluindo 
acompanhamento de complicações 
e reinternações. “Esse sistema obriga 
o hospital a assumir parte importante 
do risco. Se o custo do episódio vai 
além do valor contratado, as perdas 
devem ser assumidas pelo hospital”, 
comenta.

De acordo com os pontos 
levantados por Médici, o pagamento 
por performance é parte de uma 
cadeia de desempenho que tem por 
objetivo melhorar os resultados e a 
qualidade de processos que envolvem 
a relação entre o financiamento e 
a prestação de serviços de saúde.  
Esse conceito, esclarece, pode ser 

usado tanto de forma restrita (para 
remunerar trabalhadores, segundo 
os resultados alcançados) como 
também para orientar todos os 
tipos de contratos entre entidades 
do setor público, público e privado 
ou privado, para o pagamento por 
performance.  

“As experiências no Brasil são 
ainda incipientes e pouco avaliadas. 
Teríamos muito a aprender com 
as experiências internacionais de 
pagamento por desempenho em 
saúde. Mas algumas operadoras, 
como a Unimed, já vêm testando 
pagamentos adicionais por 
resultados assistenciais”, conclui.

ESCOLHAS ADEQUADAS 
PERMITIRÃO USO NO FUTURO

A presidente da FenaSaú-
de, Solange Beatriz Palheiro 
Mendes, chama a atenção para 
a urgência do debate sobre 
modelos alternativos de remu-
neração da saúde e concor-
da que o modelo atual não é 
transparente. “Os custos do 
segmento são crescentes e a 
capacidade de pagamento de 
pessoas e empresas é limitada. 
Se não fizermos as escolhas 
adequadas agora, poucos con-
seguirão usufruir deste modelo 
no futuro”, alerta.

Na sua avaliação, esse novo 
modelo deve ser construído por 

Os custos são
crescentes e
a capacidade
de pagamento
é limitada. Se
não fizermos as 
escolhas adequadas
agora, poucos
conseguirão
usufruir desteusufruir desteusufruir
modelo no futuro.
Solange eatriz

meio de uma série de testes 
no mercado, baseados nos 
conceitos de efetividade, re-
sultado e qualidade. “Temos 
que debater as alternativas, 
pois não existe um modelo 
ideal. É preciso fazer muitos 
testes”, explica.

Ela defende ainda que o 
modelo a ser proposto em 
substituição ao atual fee-
-for-service deve ser muito 
particularizado entre as ope-
radoras, sua rede de presta-
dores de serviços e usuários. 
“Essa combinação deve ser 
buscada em cases menores 

para um exercício que nos leve a 
um modelo mais adequado para a 
sobrevivência do setor”, recomenda.
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SAÚDE

EM BUSCA DA 
SUSTENTABILIDADE NA 
SAÚDE SUPLEMENTAR

Para o superintendente de  

Novos Negócios do Sírio-Libanês 

– HSL, em São Paulo, Fabio 

Gregory, o hospital ainda adota o 

fee-for-service, embora conside-

re que o modelo não incentiva 

a busca de valor e remunere de 

forma insuficiente diárias e ser-

viços. “Um realinhamento para 

remunerar adequadamente os 

custos dos diferentes itens é um 

passo necessário para construir 

a base para implantação de 

novos modelos”, avalia.

Fabio Gregory ressalta que 

o HSL sempre se posicionou 

favorável a adotar modelos que 

deem bons resultados com 

remuneração adequada e sus-

tentabilidade na cadeia da  

Saúde Suplementar. “Estabe-

lecer confiança e respeito aos 

prazos e contratos é funda-

mental para criar as condições 

de implantação de novas mo-

dalidades que aperfeiçoem o 

sistema e gerem valor”, conclui.

O bundle payment funciona 

em sistemas integrados ou em 

mercados regionais com inte-

gração de prestadores, afirma 

Gregory. “É uma modalidade 

avançada, que exige passos 

que ainda não demos no nosso 

atual modelo.” 

Um realinhamento
para remunerar
adequadamente os
custos dos diferentes
itens é um passo
necessário para
construir aconstruir aconstruir  base
para implantação de
novos modelos.
Fabio Gregory
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Sírio-Libanês: hospital ainda adota 
o fee-for-service, embora considere 
que o modelo remunera de forma 
insuficiente diárias e serviços
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AQUARIO

SEGUROS COM 
COBERTURAS ATÉ 
DEBAIXO D’ÁGUA

POR BIANCA ROCHA

Gerenciamento de riscos de grandes empreendimentos 
deve ser um processo transparente de alocação de 
responsabilidades entre todas as partes interessadas.

M  aior aquário marinho da América 
do Sul, o AquaRio impressiona 

cariocas e turistas pelo tamanho e 
número de espécies que abriga. São 
26 mil metros quadrados de área 
construída em cinco andares e um 
circuito com 28 tanques, que abrigam 
peixes da costa brasileira, do Caribe 
e do Indo-Pacífico. Inaugurado em 9 
de novembro, na Região Portuária, o 
aquário tem 4,5 milhões de litros de 
água salgada e três mil animais de 
350 espécies diferentes. O empreen-
dimento recebeu R$ 130 milhões em 
investimentos da iniciativa privada e 
sua gestão é de responsabilidade do 
Instituto Museu Aquário Marinho do 
Rio de Janeiro (Imam).

No início do passeio, moreias, 
peixe-leão, peixe-pedra e raias 
elétricas recepcionam o público 
no tanque destinado aos animais 
marinhos considerados perigosos. 
À frente, chega-se a um tanque 
com cardumes que nadam ao redor 
dos visitantes. Dois outros tanques 
roubam a cena: são reproduções 
dos mares do Caribe e da região do 
Indo-Pacífico, com seus corais e pei-
xes das mais variadas formas e cores.

Na parte final da visita, o público 
tem acesso ao maior tanque da  
América do Sul, batizado de Recinto 
Oceânico, com 3,5 milhões de litros 
d’água, sete metros de profundidade 
e 500 metros quadrados de área, po-
voados por mil animais. Neste enor-
me aquário, há um túnel de acrílico 
transparente por onde as pessoas 
caminham. A partir do ano que vem, 
o AquaRio vai oferecer a possibilidade 
de os visitantes mais entusiasmados 
mergulharem ao lado de tubarões.

GESTÃO DO NEGÓCIO
Um empreendimento desse porte e 

com essas características exige uma 
cuidadosa política de gerenciamen-
to de riscos, afirma o presidente da 
Comissão de Responsabilidade Civil 
Geral da FenSeg, Marcio Guerrero. “O 
aquário marinho é o maior da América 
do Sul e recebe turistas do mundo 
inteiro, o que o leva a ter exposição 
internacional nas redes sociais e na 
mídia e impõe imensa responsabili-
dade e comprometimento com a boa 
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Destaque. Um dos tanques do AquaRio reproduz o mar do Caribe, com seus corais e peixes coloridos
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gestão do negócio. Isso impacta na 
escolha de apólices que cubram todo 
o tipo de risco a que o empreendimen-
to está exposto”, explica.

A política de gerenciamento de 
riscos de grandes empreendimentos, 
incluindo o AquaRio, é dividida em 
duas fases: antes e depois da cons-
trução do projeto. Na fase inicial, de 
execução da obra, Guerrero cita os 
seguros de Garantia, de Responsa-
bilidade Civil Profissional e de Riscos 
de Engenharia. Na pós-conclusão das 
obras e início do funcionamento, são 
indicadas as apólices que resguardam 
a propriedade, cobrindo, por exemplo, 
danos elétricos e incêndios. 

O grande fluxo de pessoas que 
visita o AquaRio – no dia da inaugu-
ração, em novembro, foram cerca 
de cinco mil – torna o seguro de RC 
imprescindível para a operação do em-
preendimento. Essa apólice garante a 
cobertura de riscos que podem vitimar 
visitantes: de escorregões no chão a 
acidentes mais catastróficos, como 
o rompimento de um tanque, por 
exemplo. 

RC PARA EXECUTIVOS
Há ainda o seguro de Responsabili-

dade Civil D&O (sigla de Directors and 
Officers Liability Insurance, em inglês), 
que só pode ser adquirido por em-
presas e abrange todos os executivos 
que tomam decisões. Outros seguros, 
como de Vida, Funeral e de Acidentes 
Pessoais são voltados para a proteção 
dos funcionários.

Para o consultor em Gestão de 
Riscos André Morandi, um empreendi-
mento como o AquaRio deve contem-
plar ainda coberturas adequadas às 
características do projeto. “Os seguros 
devem proteger desde o transporte 

PRODUTOS ADEQUADOS À PROTEÇÃO 
DE EMPREENDIMENTOS

 NA FASE DE EXECUÇÃO 
DAS OBRAS:

• Seguro Garantia – ideal para 
empresas que precisam garantir o 
cumprimento de obrigação contratual: 
construir, fornecer ou prestar serviços. 
A conclusão e entrega de obras, 
fabricação/fornecimento de materiais ou 
prestação de serviços são protegidos 
pelo seguro.

• Responsabilidade Civil Profissional 
– atividades de engenharia envolvem 
detalhes técnicos, especificações, con-
cepções e cálculos, que podem estar 
sujeitos a falhas. O seguro garante a 
responsabilidade técnica na execução, 
gerenciamento, administração, fiscaliza-
ção e supervisão das obras.

• Riscos de Engenharia – cobre obras 
civis em construção ou instalação e 
montagem e os materiais utilizados. 
A apólice garante ainda indenização 
contra danos em máquinas em 
funcionamento. 

 NA FASE 
 PÓS-CONCLUSÃO 

DAS OBRAS:
• Responsbilidade Civil – 

cobre perdas resultantes de 
danos corporais e materiais 
causados a terceiros, desde 
que sejam involuntários e 
acidentais.

• Empresarial – protege a 
empresa contra incêndio, 
danos elétricos, fumaça e 
explosão. Além de outras 
coberturas opcionais 
que oferecem proteção à 
propriedade empresarial.

• Responsabilidade Civil 
D&O – protege o patrimônio 
pessoal do executivo em 
processos movidos contra ele 
na condição de pessoa física, 
decorrentes de atos de sua 
gestão, sem conotação de 
má-fé.

e a manutenção dos equipamentos 
e dos animais nos tanques até as 
espécies em extinção. O descarte das 
águas dos tanques do aquário na Baía 
da Guanabara também é um exemplo 
de risco específico a um projeto desse 
tipo”, informa.

Para ele, o gerenciamento de 
riscos de grandes empreendimentos 
deve ser um processo transparente 
de alocação de responsabilidades 
entre todas as partes interessadas, os 
stakeholders. No caso do AquaRio, 

as empresas privadas; o Imam, que 
detém a concessão; o poder conce-
dente, Porto Maravilha/Prefeitura e os 
órgãos de licenciamento ambiental. 

“O pacote de seguros para este 
tipo de bem deve ser baseado em um 
plano de gestão de riscos estruturado, 
com responsabilidades bem defini-
das. Há áreas não cobertas? Custo? 
Risco? Quem absorve o impacto? As 
respostas para essas perguntas são 
fundamentais e intrínsecas ao negó-
cio”, conclui Morandi.
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INOVAÇÃO

INCORPORAR IDEIAS 
INOVADORAS É UM 
DESAFIO PARA EMPRESAS

POR LARISSA MORAIS

A dificuldadeA dificuldadeA  de implementar mudanças implementar mudanças implementar  é um
problema culturalproblema culturalproblema  nas empresas, que se prendem a
metas e não pensam no longo prazo, diz especialista. diz especialista. diz

B  oa parte das empresas brasileiras 
reconhece a importância da 

inovação para a longevidade de seus 
negócios. A má notícia é que, embora 
esteja na pauta, a inovação ainda 
não foi incorporada de modo mais 
profundo nessas companhias. Esse 
é o diagnóstico de dois especialistas 
em inovação, com formações e 
experiências bastante distintas: Luis 
Rasquilha, CEO da Inova Consulting e 
da Inova Business School e professor 
da Fundação Instituto de Administração 
– FIA, e Mariano Laplane, presidente 
do Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos – CGEE e professor do 
Instituto de Economia da Unicamp. 

Laplane, que é cientista 
social, vê muitos obstáculos a 
serem ultrapassados, até que a 
inovação ganhe um espaço mais 
estratégico. “De modo geral, 
há uma inércia muito grande no 
mundo dos negócios. Apostar 
no desconhecido envolve riscos, 
inclusive financeiros, e isso 
paralisa muitos empresários. Por 
outro lado, vivemos num mundo 

Há uma inércia
muito grande
no mundo dos
negócios. Apostar
no desconhecido
envolve riscos,
inclusive financeiros, 
e isso paralisa
muitos empresários.
Mariano Laplane
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de mudanças contínuas. Ficar na 
zona de conforto costuma ser a 
pior alternativa”, diz. 

RECEIO DE OUSAR
Uma pesquisa realizada no ano 

passado pela Confederação Nacional 
da Indústria – CNI, mostra que os 
próprios empresários admitem que 
a inovação no País deixa a desejar. 
De 100 empresários ouvidos, de 
pequenas e grandes companhias, 54 
classificaram como baixo o grau de 
inovação da indústria nacional. Outros 
35 responderam “nem alto nem baixo” 
e só 3% disseram achar o padrão alto.  

“Se você não implementar 
mudanças necessárias, outro o fará. A 
Blockbuster achou que podia manter 
seu negócio como estava e a Netflix 
virou o mercado do avesso”,  
exemplifica Rasquilha. “Empreende-
dores que desafiam verdades 
estabelecidas mudam as regras do 
mercado. É o caso de empresas como 
UBER e Airbnb. É preciso olhar para a 
realidade com outra lente, e essa lente 
é a da inovação”, acrescenta.  

O consultor, que é também 
colunista da rádio CBN, aponta 
a dificuldade de implementar 
mudanças como um problema 
cultural nas empresas. Para 
Rasquilha, a maioria fica no campo 
operacional, preocupada com metas 
e resultados trimestrais, e não 
consegue pensar no longo prazo. 

ESPÍRITO CRIATIVO
Mariano Laplane considera 

recomendável que o empresário 
busque permanentemente informa-
ções sobre concorrentes, fornece-
dores e clientes. E que mantenha 
vivo o espírito criativo. Já Luis 
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Empreendedores
que desafiam 
verdades estabele-
cidas mudam as
regras do mercado.
É
regras
É
regras

 preciso olhar
para a realidade
com outra lente, e
essa lente é a da
inovação.
Luis Rasquilha

Rasquilha aposta na tomada de 
decisão ancorada em pesquisas e 
análise de tendências. Ele acredita 
que essa associação minimiza 
riscos e amplia as chances de êxito 
em novos negócios.  

Laplane defende também o diálogo 
aberto com funcionários como um 
meio precioso para a detectar a 
necessidade de mudanças: “Deixar as 
ideias deles na caixinha de sugestões 
não adianta. Mas criar um canal para, 
de fato, ouvir e analisar sugestões 
sobre melhorias é muito importante. 
Às vezes, as empresas pagam 
consultores para ouvir o que seus 
funcionários já sabem há muito tempo. 
Não que os consultores não sejam 
importantes, mas eles poderiam ser 
chamados como um passo seguinte à 
escuta interna”, sugere.

Luis Rasquilha concorda. Para 
ele, se motivados adequadamente, 
os funcionários podem trazer ideias 
preciosas para melhorar produtos e 
processos. Um erro recorrente que 
observa, como consultor, é a empresa 
criar um departamento de Inovação 
e achar que ele será capaz de cuidar 
sozinho do assunto. “O departamento 
de Inovação deve ser o gerenciador, o 
incentivador de um ambiente criativo, 
não pode se isolar. Seu papel é 
motivar pessoas de todas as áreas 
a ficarem atentas às oportunidades. 
Todo mundo pode ser criativo!” 

ALIADA DA SOCIEDADE
Do ponto de vista econômico, a 

inovação está associada a novos e 
melhores negócios e, portanto, a mais 
clientes e rentabilidade. Mas isso não 
é tudo. Do ponto de vista humano 
e social, a inovação é também cada 

vez mais uma aliada para tornar a 
sociedade um lugar melhor e mais 
sustentável. Quem chama a atenção 
para esse aspecto é Mariano Laplane. 

“A inovação tem tudo a ver com a 
nossa espécie. Somos seres criativos, 
e dar vazão a essa criatividade foi 
o que nos trouxe até aqui”, avalia. 
Otimista, ele acrescenta que, nas 
últimas décadas, esse valor passou 
a ser associado a uma preocupação 
cada vez maior com a sustentabilidade 
social e ambiental.

Tanto Laplane como Rasquilha 
concordam que inovação não precisa 
necessariamente envolver tecnologia. 

FÓRUM DE 
DEBATES

“O futuro é agora – a inovação 
a favor do desempenho” foi 
o tema escolhido para a 10ª 
edição do Insurance Service 
Meeting, realizado nos dias 4 e 
5 de novembro. Promovido pela 
CNseg, o evento aconteceu em 
Campinas/SP, com a participação 
de cerca de 400 representantes 
do mercado segurador e 39 
expositores da área da Tecnologia 
da Informação – TI. O objetivo 
foi trocar experências e debater 
desafios e tendências das 
empresas do setor perante os 
avanços tecnológicos. O evento é 
considerado o maior do mercado 
de seguros brasileiro para a área 
de tecnologia. 

“Uma mudança de design, por 
exemplo, pode tornar um produto 
inovador. Ele pode ficar mais atraente 
ou ter um uso mais confortável”, 
destaca Laplane, acrescentando que, 
para inovar, é mais importante ter boas 
ideias do que recursos financeiros. 

E como saber se um produto é 
inovador ou apenas novo? Laplane 
recorre a Schumpeter, um economista 
que viveu na primeira metade do 
século XX, para responder à questão. 
“A resposta só era possível descobrir 
com o tempo, se o produto abrisse 
um novo mercado e produzisse novos 
negócios. Na prática, uma invenção só 
vira inovação se for aceita como tal.” 
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CUSTOS 
REGULATÓRIOS

NOVAS REGULAMENTAÇÕES 
EXIGEM ESTUDOS PRÉVIOS

POR JORGE CLAPP

A ANSA ANSA  criou grupo de trabalho para elaborar um elaborar um elaborar
guia para o processo de regulamentação, com
avaliação de impactos, incluindo o de custos.

N a Inglaterra, no século passado, 

após um grave acidente de trem 

em uma linha que conectava duas 

cidades, as autoridades limitaram a 

velocidade na linha férrea para reduzir 

o número de acidentes. Mas, como as 

viagens passaram a demorar muito, 

houve um estímulo ao uso do carro. 

Consequência: aumentou o número 

de acidentes automotivos e a regula-

mentação, além de ineficiente, trouxe 

efeito contrário. 

Essa história clássica exemplifica o 

quanto é importante realizar um estu-

do prévio sobre os possíveis efeitos de 

novas regulamentações. Mas, embora 

essa prática seja muito comum no 

exterior, tais estudos de impacto regu-

latório ainda engatinham no Brasil.

Especialista na avaliação do im-

pacto regulatório, a advogada Patri-

cia Pessoa lembra que nos Estados 

Unidos, por exemplo, desde 1981 

passou a ser obrigatória para todas as 

agências a realização de uma análi-

se de custo-benefício. Desde então, 

países como Canadá, Austrália e 

Reino Unido passaram a adotar algum 

procedimento de racionalização do 

processo de decisão. 

Não é raro uma
sugestão popular
começar acomeçar acomeçar  ser
debatida num
processo de AIR e,
ao final, verificar
se que o efeito
a ser provocado 
no setor não setor não setor  era
aquele desejado.
Patrícia Pessoa

ANÁLISES 
EMPÍRICAS

Patrícia Pessoa cita a Análise de Im-

pacto Regulatório – AIR como ferramen-

ta importante para que se alcance uma 

regulação mais eficiente e transparente. 

Segundo ela, esse instrumento traz es-

pecial benefício para o seguro saúde e é 

fundamental para que as decisões sejam 

baseadas em análises empíricas. 

“Não é raro uma sugestão popular 

começar a ser debatida num proces-

so de AIR e, ao final, verificar-se que o 

efeito a ser provocado no setor não era 

aquele desejado”, afirma ela, acres-

centando que isso ocorre quando uma 

iniciativa pretende impedir determinado 

reajuste a pretexto de proteger os usuá-

rios, mas, na verdade, prejudica a todos 

indistintamente por causar mais ônus ao 

próprio sistema. 

A advogada acentua que a crise é 

“um campo fértil para a adoção da AIR”, 

por exigir que toda decisão regulatória 

que implique mais gastos públicos ou 

privados seja muito bem discutida e ava-

liada à luz de outras possíveis alternati-

vas, para se alcançar o mesmo objetivo. 

Ressalta, porém, que é preciso tomar 

cuidado com o custo da AIR, para ele 
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não se tornar alto demais e inviabilizar 

sua adoção em um momento de crise 

econômica. “Já há bastante experiência 

acumulada internacionalmente sobre o 

tema, que poderá ser facilmente absorvi-

da pelo Brasil”, sugere.

PROPOSTA 
NA CÂMARA 

Os avanços ocorrem, ainda que 

lentamente. Como o projeto de lei 

que obriga as agências reguladoras 

a realizarem a AIR em todos os atos 

INICIATIVAS PODEM 
TRAZER DISTORÇÕES

O vice-presidente da FenaSaú-

de, Flávio Bitter, entende que a 

adoção da AIR antes da publicação 

de lei ou resolução é fundamental, 

principalmente para mercados 

regulados como o seguro saúde. 

Para ele, a avaliação prévia ajuda a 

compreender se, de fato, a inter-

venção é necessária, se há custo-

-benefício adequado e se os efeitos 

colaterais podem trazer prejuízo à 

sociedade. 

“Há diversas iniciativas que, a 

título da proteção, trazem distor-

ções que se revertem em perdas. 

É o caso do excesso no controle 

do reajuste em planos de saúde 

individuais, que, ao impedir o re-

passe da real variação da base de 

custos, inibe a oferta do produto”, 

comenta.

Para Bitter, a Agência Nacional 

de Saúde Suplementar – ANS 

tende a exercer um papel inter-

vencionista, gerando pressão de 

custos e ineficiência para o sis-

tema, que se reflete em reajustes 

maiores nas mensalidades e na 

redução do acesso ao sistema. 

“Em tempos de crise, é funda-

mental oferecer apoio ao desen-

volvimento de novos produtos e 

serviços adequados à realidade. 

Sob esse ângulo, a análise de im-

pacto regulatório deveria ser ainda 

mais rigoroso”, observa. 

Há diversas
iniciativas que, a
título da proteção,
trazem distorções
que se revertem
em perdas. É o
caso do excesso no
controle do reajuste
em planos de
saúde individuais.
Flávio Bitter

normativos e planos setoriais, 

a proposta que detalha todas 

as etapas que precisarão 

ser seguidas pelas agências, 

sob pena de nulidade da 

regulamentação, está parada na 

Câmara desde junho deste ano.

Na ANS, foi criado o Grupo 

Executivo de Boas Práticas 

Regulatórias, que elaborou 

um guia para o processo de 

regulamentação, que permite 

contemplar todos os tipos de 

aspectos e impactos, incluindo 

o de custos. Em 2013 foram 

aprovadas a implantação da 

AIR e a ampliação da partici-

pação social na ANS, como 

pilares de um programa de 

melhoria da qualidade regula-

tória, com foco na eficácia e na 

legitimidade da regulação.

Outras agências reguladoras 

adotam procedimentos que se 

assemelham a uma AIR, sendo 

que em algumas há a obrigação 

de justificar decisões e atos. 

O próprio Governo criou, há 

nove anos, um programa que 

tinha o objetivo de estabelecer 

um padrão de operação das 

agências, por meio de AIR. 

O projeto não avançou, 

principalmente por exigir um 

volume expressivo de estudos 

prévios, impossível de ser 

realizado em agências que 

convivem com uma estrutura 

insuficiente para fazer tal 

análise. Mais recentemente, o 

Ministério da Fazenda incluiu o 

AIR entre suas prioridades, no 

plano plurianual.
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CAPITALIZAÇÃO

APOSTA NA COMUNICAÇÃO
TRANSPARENTE COM
O CONSUMIDOR 

POR FRANCISCO LUIZ NOEL

Com base em pesquisa, mercado lança mão de
vários canais de comunicação para esclarecer
dúvidas do público.

P esquisa realizada pela  
FenaCap apontou que alguns 

clientes e não clientes têm dúvidas 
sobre os produtos da capitaliza-
ção. Embora a maioria conheça a 
dinâmica dos planos, muitos não 
sabem diferenciá-los da poupan-
ça, não conhecem a sistemática 
do resgate de valores e ignoram a 
rotina dos sorteios, baseados nas 
extrações da Loteria Federal.

A constatação desafia as 
empresas a aprimorar a comuni-
cação, a fim de que o consumidor 
tenha informações precisas e se 
sinta seguro ao comprar um título. 
As dificuldades de entendimento 
foram atestadas pela FenaCap em 
levantamento qualitativo feito pelo 
Instituto Overview, que ouviu  
15 grupos de clientes e não clien-
tes, em sete capitais, em 2015.

Para que o mercado aumente 
a transparência na relação com 
o consumidor, a FenaCap vem 
oferecendo suporte às empresas 
por meio de um programa de 
educação em seguros, que 
abrange publicação de cartilhas 

As empresas têm
procurado se
comunicar maiscomunicar maiscomunicar  e
de maneira mais
transparente, de
modo a garantir que garantir que garantir
o consumidor saiba consumidor saiba consumidor
exatamente o que
está comprando e
compreenda seus
direitos e deveres.
Marco Antonio Barros

e de outros materiais didáticos, 
promoção de palestras e realização 
de campanhas. A iniciativa utiliza 
vários canais de comunicação, 
inclusive as redes sociais na internet, 
o site da Federação e a recém-criada 
Rádio Web CNseg.

TREINAMENTO
A FenaCap vem atuando em frentes 

como Procons e outros órgãos de de-
fesa do consumidor, buscando ampliar 
o conhecimento sobre os produtos e 
evitar comparações equivocadas da 
capitalização com investimentos ou 
com a loteria, segundo o presidente 
da Federação, Marco Antonio Barros. 

Uma das recomendações da  
FenaCap às empresas é a realização 
de treinamento sistemático das equipes 
de vendas e distribuidores, para que a 
oferta de planos de capitalização seja 
feita de maneira correta. Para isso, o 
perfil socioeconômico de cada cliente 
e seus objetivos e expectativas devem 
ser considerados, com vistas ao ofere-
cimento do produto mais adequado.

“As principais dúvidas dos clientes 
se relacionam ao resgate antecipado. 
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A divulgaçãoA divulgaçãoA
de folders que
informam sobre
os resgates
antecipados e
suas perdas
também têm
sido usados nas
mensagens da
capitalização,
algumas de forma
bem lúdica.
Aura Rebelo

O propósito é
utilizar menosutilizar menosutilizar
termos técnicos e
investir nainvestir nainvestir  criação e
publicação de vídeos
explicativos, que
abordem os aspectos
mais relevantes
do produto, como
premiações, prazo
de carência e
resgates.
Ryvo Matias

O objetivo é mostrar aos consu-
midores que, apesar da remunera-
ção modesta, a capitalização tem 
vantagens. “A primeira é a possibi-
lidade de concorrer aos sorteios; a 
segunda, de comprar um título por 
até R$ 30 por mês – uma solução 
para a população não bancarizada, 
sem acesso à caderneta”, aponta a 
presidente da Comissão de Comu-
nicação da FenaCap, Aura Rebelo, 
diretora de Marketing e Canais do 
Grupo Icatu. Para muitos clientes, 
diz ela, há uma terceira vantagem: 
as perdas no resgate antecipado são 
estímulos para juntar dinheiro até o 
fim do prazo contratado.

INICIATIVAS DAS 
EMPRESAS

Um exemplo do esforço para 
a superação das dificuldades de 
entendimento do público tem sido a 
aposta no treinamento de funcioná-
rios e na simplificação das mensa-
gens sobre seus títulos. “O propósito 
é utilizar menos termos técnicos e 
investir na criação e publicação de 
vídeos explicativos, que abordem os 
aspectos mais relevantes do produto, 
como premiações, prazo de carência 
e resgates”, diz Ryvo Matias, vice-
presidente da FenaCap e diretor de 
Capitalização da Caixa.

As empresas já colocam em desta-
que no material de pré-venda informa-
ções sobre sorteios, rentabilidade e 
penalidades. “A divulgação de folders 
que informam sobre os resgates 
antecipados e suas perdas também 
têm sido usados nas mensagens da 

É preciso esclarecer, no ato da venda, 
que o título de capitalização não se 
destina a consumidores que visam 
ao retorno financeiro ou àqueles que 
precisam lançar mão dos recursos no 
curto prazo”, assinala Marco Barros. 
As soluções de capitalização têm 
prazo de carência, em geral de  
12 meses, e o cliente só recebe 
100% da sua reserva, atualizada pela 
TR, ao fim da vigência do título.

capitalização, algumas de forma bem 
lúdica”, diz Aura Rebelo.

Apesar das dúvidas comuns entre 
clientes, a capitalização é alvo de nú-
mero reduzido de reclamações registra-
das pela Superintendência de Seguros 
Privados – Susep. Das 27,9 mil ocor-
rências abertas em 2015 pela autarquia 
para todo o mercado segurador brasi-
leiro, apenas 374 estavam relacionados 
aos títulos de capitalização.
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EDUCAÇÃO  
EM SEGUROS

MÚLTIPLAS AÇÕES 
PARA EDUCAR 
E PROTEGER

POR MARCIO CORIOLANO, Economista e Presidente da CNseg

A mobilização do mercado de seguros tem o objetivo 
de orientar o consumidor a buscar a melhor proteção 
possível contra os riscos de toda natureza

A mutualização dos riscos é de 
necessidade evidente, sobretudo 

em um cenário de restrições ma-
croeconômicas, como o atualmente 
enfrentado pelo Brasil. Sua importân-
cia evidencia-se em situações como o 
encerramento de uma planta indus-
trial que, por não ter outras solidárias 
no infortúnio, afeta negativamente a 
produção agregada, ou diante da au-
sência de cobertura privada da saúde 
de funcionários que pressiona a já 
insuficiente capacidade pública.

O cenário, embora de inédita com-
plexidade, sinaliza que a população 
brasileira enfrenta momentos de difi-
culdades que a leva a um escrutínio 
crítico de possibilidades de proteção, 
em face de perda relativa de renda e 
empregos. As empresas, igualmen-
te, agem de modo a adaptar suas 
escolhas a um orçamento limitado. 
E o Governo quer exercitar políticas 
públicas seletivas que respondam ao 
interesse maior da nação. 

Embora inserida histórica e mun-
dialmente no segmento econômico 

de companhias seguradoras, res-
seguradoras, corretoras de seguros 
e profissionais que lidam com a 
extensa cadeia de valor da ativida-
de, sem contar com os gestores e 
funcionários de órgãos reguladores, 
inspiraram, alavancaram e consoli-
daram a inestimável contribuição da 
hoje conhecida Escola Nacional de 
Seguros.

dos “serviços financeiros”, os funda-
mentos, conceitos, estrutura funcio-
nal, formas de acesso da população, 
produtos, distribuição e bases de 
sustentação da atividade seguradora 
diferem muito daquelas do setor ban-
cário e do mercado de capitais.

Há muitos anos, as entidades re-
presentativas do setor segurador vêm 
desenvolvendo projetos, programas e 
ações para a formação e capacitação 
de recursos humanos envolvidos na 
atividade de prevenção e proteção 
de riscos que afetam o patrimônio, o 
futuro, a vida e a saúde dos cidadãos 
brasileiros.

É preciso reconhecer que foram 
obtidos avanços extraordinários nes-
se campo da educação, que dizem 
respeito a milhões de brasileiros, dire-
ta ou indiretamente. Afinal, o seguro é 
uma matéria complexa, proporcional 
à sua importância para a preservação 
do bem-estar e da riqueza das pes-
soas, famílias e empresas.

Essas diferenças estruturais que 
alcançam a vida rotineira de milhares 
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São nossos 
compromissos usar 
uma linguagem 
mais adequada 
e informação 
transparente e 
levar às instâncias 
que elaboram as 
políticas públicas 
os fundamentos 
que ampliem o 
entendimento do 
seguro.
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A Escola, atualmente um paradig-
ma latino-americano de excelência na 
educação e na pesquisa e divulgação 
de material técnico e científico, é um 
exemplo bem-sucedido da iniciativa, 
consciência e pró-atividade cidadã de 
setores privados, cuja contribuição 
global para a sociedade ultrapassa  
R$ 360 bilhões anuais, sem incluir os 
ativos que garantem os riscos assumi-
dos, devendo alcançar cifra próxima a 
R$ 1 trilhão ao final deste ano de 2016.

Ao longo da história de mais de 
50 anos, desde que foi inaugurado o 
marco normativo seminal do seguro no 
Brasil, outras iniciativas foram e vêm 
sendo empreendidas na área da edu-
cação. Muitas delas, singulares e per-
manentes, construídas pelas próprias 
sociedades seguradoras – no sentido 
amplo, incluindo Previdência Privada, 
Saúde Suplementar e Capitalização – e 
mais tantas outras desenvolvidas pela 
CNseg, Fenacor e sindicatos do setor, 
sem considerar a sinergia obtida pela 
cooperação com universidades, esco-
las, associações setoriais e organismos 
internacionais com foco no seguro.

O objeto de tamanha mobilização 
sempre foi um só: o consumidor 
do seguro, o cidadão e as empre-
sas que buscam a melhor proteção 
possível contra os riscos de toda 
natureza e que convivem com o ser 
humano desde seu nascimento. 

Agora, a CNseg amplia sua con-
tribuição para a missão educacio-
nal, abrangendo o setor securitário. 
Trata-se do Programa de Educação 

em Seguros. Inspirado em outras 
iniciativas exitosas, como a da 
Insurance Europe, congregação 
de órgãos seguradores europeus, 
pretende-se um programa prag-
mático e múltiplo de ações para 
atingir, além dos cidadãos, os ór-
gãos de defesa dos consumidores, 
os Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, buscando permitir a sua 
mais ampla compreensão de maté-
rias que dizem respeito à socieda-
de como um todo.

cartilhas, seminários, meios digitais e 
interatividade nas ruas. E sua pro-
gressão virá a partir da resposta da 
sociedade a esses estímulos. 

São dois os nossos compromissos 
educacionais: usar uma linguagem 
mais adequada e informação trans-
parente para aproximar o cidadão do 
mercado segurador, permitindo que ele 
faça a melhor escolha para se proteger 
dos riscos; e levar para as instâncias 
que elaboram as políticas públicas 
todos os fundamentos e esclarecimen-

O Programa nasce como vem 
avançando a sociedade moderna – 
envolvendo múltiplos públicos e ca-
nais de interlocução e estabelecendo 
variadas plataformas de diálogo. São 

tos que ampliem o entendimento da 
missão do seguro. Com esse cenário, o 
setor segurador tem muito que aportar 
para a tão esperada retomada do de-
senvolvimento econômico do País.
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PRÊMIO INOVAÇÃO 
EM SEGUROS

PARTICIPAÇÃO RECORDE 
REAFIRMA IMPORTÂNCIA 
DA INICIATIVA DA CNSEG

POR FRANCISCO LUIZ NOEL

Número de projetos inscritos reforça empenho 
do mercado em inovar seus processos, ofertar 
novos produtos e se relacionar bem com seus 
públicos de interesse.

O Prêmio Antonio Carlos de 
Almeida Braga de Inovação em 

Seguros chegou à sexta edição com 
recorde de trabalhos inscritos. De 56 
concorrentes na premiação anterior, 
o número saltou para 137 em 2016 
– aumento de 144% e sinal de que 
essa iniciativa da CNseg estimula 
cada vez mais o comprometimento de 
empresas e profissionais a buscarem 

excelência nos processos, desenvolvi-
mento de novos produtos e serviços e 
relacionamento com os clientes.

Ao todo, 108 projetos foram habili-
tados nas três categorias: Processos, 
Comunicação e Produtos e Serviços 
Entre os trabalhos, 15 foram classifica-
dos como finalistas – cinco por cate-
goria – e anunciados em 18 de novem-
bro. Pelo segundo ano na história da 
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premiação, os autores puderam fazer 
a defesa oral de seus trabalhos, o que 
ocorreu de 28 a 30 de novembro, no 
auditório da CNseg. Depois desta eta-
pa, foram apontados os três primeiros 
colocados de cada categoria.

Em reconhecimento à contribuição 
inovadora dos trabalhos para o desen-
volvimento do mercado segurador, o 
Prêmio de Inovação da CNseg concedeu 

Mais de 400 pessoas, entre profissionais, autoridades e representantes de entidades do mercado segurador prestigiaram a cerimônia de premiação, 
que ocorreu durante o almoço de confraternização de fim de ano do setor.
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A alta qualidade da grande 
maioria dos projetos inscritos 
em 2016, com destaque para 
os 15 finalistas, demonstra que 
o Prêmio se consolida como 
referência de incentivo ao de-
senvolvimento do mercado e se 
incorpora em definitivo à rotina 
do setor. A constatação é unani-
midade entre os integrantes da 
Comissão Julgadora que avaliou 
os trabalhos nesta edição do 
prêmio – a mais concorrida des-
de a primeira, em 2011.

Jurados veteranos destacam 
a nítida evolução observada ano 
a ano, tanto na qualidade dos 
projetos quanto no número de par-
ticipantes; e os estreantes elogiam 
o alto nível dos trabalhos concor-
rentes e associam a qualidade dos 
projetos à evolução do setor de 
seguros. Chamou a atenção ainda 
o desenvolvimento de soluções 
inovadoras nos processos, produ-
tos e serviços das companhias.

Veja como os nove jurados das 
três categorias, que participaram 
da defesa oral do projeto para 
embasar suas escolhas, avaliam 
os projetos finalistas desta edição:

REFERÊNCIA DE 
INCENTIVO AO 
DESENVOLVIMENTO 
DO MERCADO

JURADOS

Para jurados,Para jurados,Para
premiação se incorpora
definitivamente à rotina à rotina à
do setor e setor e setor  qualidade dos
projetos inscritos evoluem
a cadaa cadaa  edição. cada edição. cada

Esse ano, em especial,
recebemos muitos
projetos alinhados com
questões e tecnologias
contemporâneas, que na
prática beneficiam toda 
a sociedade.
Solange Beatriz
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R$ 165 mil aos vencedores – R$ 30 mil  
aos primeiros colocados nas três mo-
dalidades, R$ 15 mil aos segundos e 
R$ 10 mil aos terceiros. Nesta edição 
foi observado outro recorde:  
44 empresas foram representadas pela 
primeira vez (32% do total de inscrições).

“O Prêmio é um celeiro de ideias e 
pensamento criativo dos profissionais 
que fazem o dia a dia da nossa Indús-
tria. Esse ano, em especial, recebemos 
muitos projetos alinhados com questões 
e tecnologias contemporâneas, que na 
prática beneficiam toda a sociedade”, 
avalia Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
diretora de Eventos da CNseg. 

Os vencedores desta edição foram 
conhecidos no dia 15 de dezembro, 
no Hotel Copacabana Palace, no 
Rio de Janeiro, durante o almoço de 
confraternização das lideranças do 
mercado segurador, que reuniu repre-
sentantes de seguradoras, entidades e 
outras instituições do setor.

Equipes vencedoras dos  projetos premiados nas três categorias comemoram a conquista com 
os organizadores do evento
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PRÊMIO INOVAÇÃO 
EM SEGUROS

Antônio Márcio Buainain
“O Prêmio incentiva to-
dos os stakeholders da 
indústria a inovar. E a 
inovação é fundamental 
para a competitividade, 

a melhoria da prestação de serviços 
e a sustentabilidade financeira das 
empresas.” 

(Doutor em Economia pela Unicamp e livre 
docente da instituição, integrante do Fó-
rum do Futuro, que debate temas estrutu-
rais da sociedade e sustentabilidade).

Antonio Penteado Mendonça
“O prêmio é hoje o 
mais importante do 
mercado de seguros. A 
atratividade do reco-
nhecimento conferido 

aos vencedores desperta o interesse 
dos concorrentes pelo valor e pela 
visibilidade.” 

(Advogado formado pela USP, com espe-
cialização em Seguro pela FGV, professor, 
escritor e diretor da Associação Brasileira 
de Gerentes de Risco).

Joaquim Falcão
“Os projetos lidam com 
assuntos que estão na 
ordem do dia, como 
mediação e redução de 
demandas, governança 

interna e combate à corrupção. Há 
uma sintonia entre os projetos e o que 
o País precisa.” 

(Professor de Direito Constitucional da 
FGV-RJ, com doutorado na Universidade 
de Genebra, vice-presidente do Instituto 
Itaú Cultural).

Julio Bierrenbach
“Acho bonito e gene-
roso o fato de segura-
doras e seus agentes 
compartilharem seus 
projetos com os 

concorrentes. Todas as companhias 
devem aproveitar as excelentes ideias 
apresentadas nesta edição”. 

Bacharel em Direito pela UFRJ, com larga 
experiência em várias seguradoras e par-
ticipação em mais de 500 palestras sobre 
seguros nos últimos 15 anos).

Maria Eugênia Buosi
“O setor de seguros, 
nesta premiação, 
demonstra estar atento 
não somente às inova-
ções relativas ao uso 

da tecnologia em seus processos, mas 
também à relação com seus públicos 
de interesse.” 

(Mestre em Finanças pela USP, consultora 
em integração de questões Ambientais, 
Sociais e de Governança Corporativa, com 
experiência em gestão de fundos de ações).

Patrícia Cardoso Tavares
“Fiquei muito impressio-
nada com o alto nível 
dos trabalhos concor-
rentes, com a qualidade 
dos projetos finalistas 

e com a relevância dessas práticas 
inovadoras para o mercado segurador 
brasileiro.” 

(Coordenadora do Núcleo de Defesa do 
Consumidor da Defensoria Pública do Esta-
do do RJ, presidente do Conselho de Admi-
nistração do Procon da capital fluminense).

Bruno Miragem
“Num cenário de 
crise, em que as em-
presas buscam redu-
zir custos e aumentar 
eficiência, a inovação 

é um diferencial com importância 
vital para a continuidade do negócio 
e a obtenção de resultados.” 

(Advogado, especialista em Direito 
Internacional pela UFRGS e professor do 
Instituto Brasileiro de Direito e Política do 
Consumidor).

Hélio Portocarrero
“O mercado de se-
guros precisa diversi-
ficar seus produtos. 
E nos momentos de 
dificuldades econô-

micas, como esse que o País e as 
empresas enfrentam, há um esforço 
maior de diversificação.” 

(Professor de Economia da UFRJ, 
membro do Comitê de Estudo de Mer-
cado da CNseg, ex-superintendente da 
Susep e ex-presidente da FenaCap).

Sergio Besserman
“Os projetos foram 
muitos e a média de 
qualidade, alta. Os 
melhores trabalhos 
demonstraram a ca-

pacidade que o setor tem de usar 
novas tecnologias para a produção 
de novidades e inovações.” 

(Economista e ecologista, professor de 
Economia da PUC-Rio, presidente do 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro).

JURADOS

COMUNICAÇÃO PROCESSOS PRODUTOS & SERVIÇOS 
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Pela abordagem lúdica, linguagem 
simples e envolvimento de todos os 
colaboradores, o plano de reforço das 
diretrizes anticorrupção da SulAmérica 
conquistou o primeiro lugar na cate-
goria. A iniciativa aproximou a política 
corporativa contra a corrupção da 
rotina da companhia, facilitando o en-
tendimento do tema e a reflexão ética 
entre os funcionários.

O Plano de Comunicação de Combate 
à Corrupção, apresentado por mensagem 
da alta administração aos 5 mil colabora-
dores da SulAmérica, mobilizou recursos 
como vídeos e cartoons, papel de parede 
para computador e curso veiculado em 
um portal semelhante a uma rede social. 
Por meio eletrônico, os funcionários firma-
ram a adesão à política corporativa em de-
fesa da ética, como parte do engajamento 
preconizado pela companhia e monitorado 
por sua área de compliance.

Em prática desde 2014, o plano foi 
incorporado à comunicação corpora-
tiva da seguradora. “O grande desafio 
do projeto foi fazer conexão entre as 
esferas pública e privada, para que co-
laborador reconhecesse que o benefício 
individual não pode prevalecer sobre o 
coletivo, pois prejudica toda a socie-
dade”, afirma a autora Cassia Cristina 

UM CONVITE 
À REFLEXÃO ÉTICA 
E CONTRA  
A CORRUPÇÃO

COMUNICAÇÃO

Trabalhos também
ressaltam a importância a importância a
de se planejar o planejar o planejar  futuro e
estimula oestimula oestimula  sentimento dos
funcionários em pertencer
ao quadro da companhia. da companhia. da

 desafio do pro eto 
foi fazer conexão 
entre as esferas 
p blica e privada, 
para que colaborador 
reconhecesse que o 
benef cio individual não 
pode prevalecer sobre 
o coletivo.
Cassia Cristina Monteiro

Monteiro, superintendente de  
Compliance da companhia. 

O segundo lugar na categoria premiou 
a iniciativa institucional da Icatu Seguros, 
que deu um plano de previdência ao 
primeiro bebê nascido no aniversário de 
450 anos da cidade do Rio de Janeiro. 
Batizada com o nome das crianças, a 
ação O Arthur Vai Amar divulga a impor-
tância de se planejar o futuro. A Icatu 
contribuirá mensalmente para o plano do 
menino até 2065, quando o Rio chegará 
aos 500 anos e Arthur, com 50, passará 
a receber sua aposentadoria.

O projeto Somos Todos Ouvidores, 
da Bradesco Seguros, ficou na terceira 
colocação. A iniciativa consiste de um 
plano de comunicação que estimula 
entre os colaboradores o sentimento de 
pertencer à companhia e a responsabi-
lidade perante cada cliente. Graças ao 
trabalho, muitos problemas são resolvi-
dos sem interferência da ouvidoria, que 
passou a responder em menos tempo a 
grande maioria dos processos.

1º lugar
Projeto: Plano de Comunicação de Combate à Corrupção
Autor: Cassia Cristina Ferreira de Sousa Monteiro
Coautores: Claudia Maria Paula e Claudilene Arruda de Souza
Empresa: SulAmérica 

2º lugar
Projeto: O Arthur Vai Amar
Autor: Larissa Amado Osório
Coautor: Aura Rebelo, Rodrigo Pádova e Fernanda Riezemberg
Empresa: Icatu Seguros

3º lugar
Projeto: Somos Todos Ouvidores
Autor: Gisele Garuzi Oggioni de Araujo
Coautores: Marcia Calixto da Silva e Murilo Urbano Ferreira Júnior
Empresa: Bradesco Seguros
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PRÊMIO INOVAÇÃO 
EM SEGUROS

Um aplicativo para smartphone 
que possibilita aos dentistas a cap-
tura e o envio imediato de imagens 
bucais para pré-aprovação e valida-
ção final de tratamentos rendeu o 
primeiro lugar do prêmio na catego-
ria. O App Rede Unna, lançado em 
2015 pela Odontoprev, deu agilida-
de à interação entre profissionais e 
operadora, reduziu custos operacio-
nais e gerou ganhos de qualidade 
no atendimento dos beneficiários 
dos planos da empresa. O aplicativo 
está na sétima versão e é utilizado por 
38% dos dentistas credenciados. 

O App Rede Unna possui poucas 
telas e ajuste automático de foco, 
para garantir a qualidade das imagens 
enviadas via internet. “Além de agilizar 
a pré-aprovação, o aplicativo dá mais 
subsídios para a auditoria avalizar a 
qualidade dos serviços prestados”, diz  
o autor Carlos Roberto Montefusco, 
gerente de inovação da Odontoprev. 
A projeção da empresa é de que a 
ferramenta resultará na economia de 
mais de R$ 2,5 milhões em três anos, 
por reduzir radiografias comprobató-
rias e seu transporte. 

A INOVAÇÃO 
A SERVIÇO DA 
INTERAÇÃO E 
DA REDUÇÃO DE 
CUSTOS

PROCESSOS

Iniciativas que priorizam
o uso de tablets nas
inspeções rurais e do
WhatsApp no atendimento
em tempo real a vítimas
de enchentes também se
destacam.

Além de agilizar a agilizar a agilizar
pré-aprovação, o
aplicativo dá mais
subsídios para a
auditoria avalizar
a qualidade dos
serviços prestados.
Carlos Roberto Montefusco

O segundo lugar também premiou 
um aplicativo – o Agro Field Inspector, 
da Swiss RE Corporare Solution-Tata 
Consultancy Services. Com a inovação, 
a seguradora substituiu por um tablet 
a papelada requerida em inspeções de 
campo nas propriedades rurais, para a 
coleta de dados relacionados às apó-
lices de seguro. O aplicativo transmite 
as informações via internet, melhora a 
qualidade do trabalho, economiza tem-
po e elimina gastos com o transporte 
de papeis.

O projeto Casa Protegida: Regulação 
de Sinistro com WhatsApp, da Tokio 
Marine Seguradora, conquistou a tercei-
ra colocação. Lançado para atender os 
segurados atingidos por tempestades 
no Sul em 2015, o novo canal viabilizou 
mais de mil atendimentos em tempo 
recorde, incluindo o envio de fotos para 
análise da seguradora. Graças ao uso 
da ferramenta, o tempo médio entre a 
solicitação e a regulação dos sinistros 
caiu de dez para três dias. 

1º lugar
Projeto: App Rede UNNA
Autor: Carlos Roberto Montefusco
Coautores: Cleberson Pereira Nunes e Giovanni Fallico
Empresa: Odontoprev

2º lugar
Projeto: Agro Field Inspector
Autor: Anna Bacelar
Coautor: Seetharam G
Empresa: Swiss Re Corporate Solutions / Tata Consultancy Services

3º lugar
Projeto: Casa Protegida: Regulação de Sinistro com WhatsApp
Autor: Alexandre de Souza Vieira
Coautor: Ana Maria Paul Issa Afonso
Empresa: Tokio Marine Seguradora
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O primeiro lugar nesta categoria 
reconheceu o pioneirismo da Liberty 
Seguros na adoção da tecnologia em 
veículos segurados. O dispositivo é liga-
do à porta de diagnóstico dos automó-
veis e permite à companhia monitorar o 
perfil do condutor e utilizar as informa-
ções para precificar o seguro de forma 
personalizada e conceder descontos de 
até 30% aos bons motoristas.

O projeto Telemetria – Direção em 
Conta elevou as vendas da seguradora 
e gerou proximidade com os clientes 
e fidelização. Nos carros conectados, 
a companhia capta dados de mais de 
40 itens de desempenho do condutor, 
que recebe alertas do dispositivo e 
acompanha sua performance por meio 
de aplicativo instalado no celular. Uma 
parte do desconto é concedida no 
contrato vigente; a outra, na renovação 
do seguro.

Lançada em agosto de 2015, em São 
Paulo e em cidades do Paraná e de San-
ta Catarina, a iniciativa também é educa-
tiva. “Ao fim da viagem, o motorista sabe 
se agiu bem ou mal e pode melhorar sua 
conduta. Isso muda a forma como se 
pensa o seguro, e permite à seguradora 
oferecer preços justos aos melhores”, 
observa o autor José Mello. A conexão 

TECNOLOGIA 
AUXILIA 
SEGURADORA A 
IDENTIFICAR BONS 
SEGURADOS 

PRODUTOS & SERVIÇOS

Produtos também garantem
proteção a turistas a turistas a  e a
ciclistas/bikesciclistas/bikesciclistas/  de competição
e contribuem para a para a para
sustentabilidade do setor.

 Ao fim da viagem, 
o motorista sabe se 
agiu bem ou mal e 
pode melhorar sua 
conduta. Isso muda a 
forma como se pensa 
o seguro, e permite  
seguradora oferecer 
preços ustos aos 
melhores.
osé Mello

dos carros é facultativa e tem adesão de 
mais de 30% dos segurados nos locais 
em que é ofertada.

A segunda colocação ficou com 
o projeto Solução Turismo, da Ifaseg 
Corretora de Seguros. O seguro Trip 
Protector Braztoa garante cobertura 
a operadoras e agências de viagens e 
protege o investimento dos comprado-
res de pacotes turísticos, em caso de 
quebra de prestadoras de serviços. O 
produto, que contribui para a sustenta-
bilidade do setor, cobriu viagens de seis 
milhões de passageiros desde 2015.

O projeto Protector Bikes – Tecnologia 
e Inovação em um Único Produto, da 
Argo Seguros Brasil, ficou em terceiro 
lugar. O produto protege contra roubos e 
acidentes com bicicletas de alto valor (a 
partir de R$ 3 mil), com foco nas bikes de 
competição. A cobertura inclui danos a 
terceiros e o seguro pode ser vendido por 
corretores pela internet por uma platafor-
ma digital desenvolvida pela seguradora.

1º lugar
Projeto: Telemetria – Direção em Conta
Autor: José Mello
Coautores: Leandro Hortega e Synesio Neto
Empresa: Liberty Seguros

2º lugar
Projeto: Solução Turismo
Autor: Waldir de Menezes
Coautor: Mário Gasparini
Empresa: Ifaseg Corretora de Seguros

3º lugar
Projeto: Protector Bikes – Tecnologia e Inovação em um  
Único Produto
Autor: Roberto Uhl
Coautor: Janete Aparecida Tani
Empresa: Argo Seguros
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O mercado segurador aposta na 
expansão dos seguros inclusivos 

para ampliar o entendimento sobre o 
funcionamento do setor e, ao mesmo 
tempo, incluir uma parcela expressiva 
da sociedade que se encontra à mar-
gem da proteção securitária, funcio-
nando como um verdadeiro agente de 
inclusão social. 

Segundo o presidente da Comissão 
de Seguros Inclusivos da CNseg e di-
retor executivo da Bradesco Seguros, 
Eugênio Velasquez, no Brasil, inclusão 
e seguro não são temas inerentes 
somente à população de baixa renda, 
independem da classe social. “O 
brasileiro, em geral, não tem cultura 
de seguro. As campanhas educativas 
e a mídia têm ajudado a minimizar 
esse quadro, mas ainda há um longo 
caminho a percorrer”, afirmou.

No início de novembro, a CNseg en-
caminhou à Susep um ofício propondo 
a criação de uma comissão conjunta 
da autarquia e do mercado segurador 
para o aprimoramento regulatório dos 
seguros inclusivos, antes conhecidos 
como microsseguros. Essa nomencla-
tura foi modificada recentemente pela 
Organização Internacional do Trabalho 
– OIT, por entender que o termo não 

O brasileiro não tem
cultura de seguro.
As campanhas
educativas e a
mídia têm ajudado
a minimizar esse
quadro, mas
ainda há um
longo caminho a
percorrer.
Eugênio Velasques

era compreendido pelo consumidor e 
pela sociedade em geral.

O documento contém propostas 
como a simplificação das informa-
ções que devem constar na apólice, 
a exclusão da obrigatoriedade de 
indicação do público-alvo do produto 
e a previsão da correção monetária 
para atualização dos limites de capital 
segurado, entre outras. O ofício tam-
bém sugere a retomada do estudo 
sobre a regulamentação da venda de 
seguros por meios remotos e, tam-
bém, metodologias e ferramentas de 
avaliação de impacto regulatório. Até 
o final deste ano, haverá uma nova 
reunião para debater o assunto. A 
pauta está entre os temas prioritários 
da Susep para 2017. 

CUSTOS  
ADMINISTRATIVOS

O presidente da Comissão des-
taca que não existe seguro popular 
sem o mercado discutir as formas de 
comercialização dos produtos. “Se 
o seguro for contratado por meios 
virtuais, os custos administrativos com 
regulação, venda, processamento e 
manuseio diminuem significativamente. 
De um prêmio comercial de R$ 5,45% 

PRODUTO É VISTO  
COMO AGENTE DE 
INCLUSÃO SOCIAL

POR CECÍLIA BARROSO

CNseg propõe criação de comissão conjunta 
com a Susep para aprimoramento regulatório 
dos seguros inclusivos.

SEGUROS 
INCLUSIVOS
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As cláusulas de um
contrato de seguro
são complexas e
é importante ter
explicação adequada
ao perfil do cliente, 
principalmente à
população de baixa
renda.
Claudia Silvano

referem-se a custos operacionais. O 
incentivo aos meios remotos poderia 
baixar este patamar para algo entre 
3% e 5%”, explicou.

Eugênio Velasquez lembra que a 
atividade seguradora gera riqueza 
para a economia do País, porém, 
para crescer mais, este segmento 
deve ser colocar no mesmo patamar 
de importância do mercado financei-
ro, que soube se apropriar bem dos 
recursos tecnológicos para expandir 
sua base de clientes. 

“A indústria de seguros tem que 
estar atenta ao comportamento do 
consumidor. Criar oportunidades 

de negócio é importante, mas 
a forma como o produto chega 
ao conhecimento das pessoas e 
como ele é entendido também é 
relevante”, comenta.

Como exemplos de seguro po-
pular, o executivo cita o seguro de 
vida e acidentes pessoais, o resi-
dencial e a assistência funeral. Em 
breve o mercado vai lançar o segu-
ro popular de automóvel –  graças 
à recém-aprovada lei do desmonte, 
que permite o uso de peças auto-
motivas similares ou provenientes 
de desmanches, porém certificadas 
e de origem conhecida. 

Um cardápio de coberturas já está disponível no mercado de 
seguros inclusivos, principalmente nos ramos vida e acidentes 
pessoais e seguro residencial. O interessado pode, dependendo do 
plano, adquirir de três a quatro coberturas nos planos disponíveis. 

Por exemplo, um seguro de vida que cobre morte acidental, com 
indenização de R$ 3 mil, e oferece também assistência funeral. 
Como diferenciais, o produto prevê ainda a possibilidade de o se-
gurado ser contemplado com um sorteio mensal de R$ 20 mil (valor 
bruto). Em caso de morte natural ou acidental, a família do segura-
do recebe uma cesta básica no valor de R$ 100 por dois meses. O 
valor do prêmio é de R$ 30 por ano.

OPÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

“Antes, essa possibilidade não 
existia, as seguradoras só podiam 
trabalhar com peças novas e origi-
nais, independentemente da idade do 
veículo, o que encarecia o seguro para 
carros com mais de cinco anos de 
uso”, explicou Velasquez. 

FORMAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO

Para Claudia Silvano, presidente 
da Associação Brasileira de Procons 
– ProconsBrasil, os seguros inclusivos 
são uma alternativa interessante para o 
consumidor, a questão é a forma como 
ele é comercializado. “Se por um lado 
o consumidor tem que estar atento ao 
que vai contratar, o mercado deve agir 
de forma clara e transparente. E não 
importa se a venda foi feita por uma 
seguradora, banco, corretora, loja de 
varejo ou correspondentes bancário”, 
explica, acrescentando que cabe ao 
mercado segurador disseminar a infor-
mação de maneira que ela chegue ao 
consumidor de forma simples e objetiva 
e no ato da venda do produto. 

A representante do órgão de 
defesa do consumidor diz que as 
reclamações mais recorrentes são 
a recusa na cobertura, que ocorre 
quando o cliente contratou um produ-
to pensando que previa uma determi-
nada proteção e isso não acontecia; e 
a segunda, a demora no atendimento, 
quando o sinistro ocorre. 

“As cláusulas que regem o contra-
to de seguro são complexas e, por 
isso, é importante ter uma explicação 
adequada ao perfil do cliente, princi-
palmente a população de baixa renda 
que, em alguns casos, não tem tanto 
acesso à informação”, comentou  
Claudia, que também é diretora do 
Procon Estadual do Paraná.

A
rq

ui
vo

 P
ro

co
n-

P
R



 40 • REVISTA DE SEGUROS

ESTUDOS CNSEG 

A TECNOLOGIA A  
FAVOR DA INTELIGÊNCIA 
DE MERCADO

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS DA CNSEG

A inteligência artificial deve revolucionar ainda atividades 
e interações, devido à capacidade de absorção de 
novas informações e resolução de problemas.

F oi-se o tempo em que acompanhar 
o desempenho dos concorren-

tes e realizar campanhas específicas 
para aumentar a fatia de mercado em 
determinado ramo garantiam a sustenta-
bilidade das companhias. As inovações 
tecnológicas e a relação com o cliente 
dentro deste novo ambiente estão trans-
formando significativamente o papel da 
Inteligência de Mercado, emergindo não 
só a necessidade de pleno entendimen-
to, mas de protagonizar as tecnologias 
disruptivas e a aplicação de inteligência 
artificial em seus negócios, temas que 

foram objeto de discussão na 10ª edição 
do Insurance Service Meeting.

Os modelos tradicionais de comercia-
lização e operação de seguros já estão 
sendo influenciados por inovações em 
produtos como, por exemplo, seguros sob 
demanda (on-demand, em inglês), em que 
é possível contratar a apólice por um curto 
espaço de tempo (dias, ou mesmo horas); 
ou a precificação dinâmica, em que o 
prêmio varia de acordo com os hábitos do 
cliente ao longo da vigência. 

Os canais de contato com o cliente 
também se aproximam de formatos 

mais convenientes e 
acessíveis, substituindo 
tradicionais call centers 
por aplicativos, o que 
faz sentido ao observar 
que a estimativa(*) para 
2020 é de que 70% 
da população mundial 
usarão dispositivos 
móveis para acessar a 
web. Isto significa que 
o maior concorrente 
pode surgir em poucos 
dias e abalar a estrutura 
existente do mercado.

As transformações 
tecnológicas poderão 
impactar não somente 

a relação da seguradora com seu clien-
te, mas, inclusive, as políticas públicas 
oriundas de informações colaborativas, 
possíveis graças aos avanços no campo 
da telemática ou até mesmo a Internet 
das Coisas (IoT) – funcionalidade que 
está sendo amplamente discutida e deve 
ser estendida para diversos equipamen-
tos em breve. Horários e locais de maior 
índice de acidentes ou roubos, em bases 
compartilhadas, podem embasar melho-
rias na tarifação do seguro e a implanta-
ção de ferramentas por parte do poder 
público para evitar futuras ocorrências 
em bairros ou ruas específicas. 

Por fim, a inteligência artificial deve 
revolucionar o âmbito das atividades e 
interações, devido a sua capacidade 
de absorção de novas informações e 
resolução de problemas baseada nos 
padrões de dados e probabilidades. 
Com isto, abre-se um leque de possibi-
lidades para a atuação do profissional 
de Inteligência de Mercado, como a 
elaboração de novos tipos de seguros, 
criados a partir do melhor entendimento 
das necessidades do cliente e, mais ain-
da, identificação de demandas até então 
desconhecidas pelo próprio consumidor.

Em contrapartida a esses avan-
ços tecnológicos, está em tramita-
ção no Congresso o Projeto de Lei 
5276/2016, que pretende garantir a 
proteção dos dados pessoais coleta-
dos através de aplicações na internet 
para interesses comerciais e que ocor-
ram dentro do território nacional, mes-
mo que os locais de armazenamento 
ou de destinação sejam em outros 
países, ou seja, as restrições legais 
propostas criam mais um desafio às 
empresas brasileiras ao acompanhar 
as tendências internacionais.

(*) Estudo “Visual Networking Index (VNI) 
Global Mobile Data Traffic Forecast” da 
Cisco, publicado em fevereiro de 2016.
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ESCOLA

BRASIL É UM DOS 
PRIMEIROS DO MUNDO EM 
ACIDENTES DE TRÂNSITO

POR CECÍLIA BARROSO

Países emergentes e em desenvolvimento 
concentram a maior parcela de vítimas, na maioria 
jovens e pessoas da faixa economicamente ativa. 

O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking 
de países com maior número de 

mortes no trânsito no mundo, atrás 
da China, Índia e Nigéria; e é o 5º na 
lista das nações com índice elevado na 
relação entre volume de acidentes e 
habitantes, neste caso, superado ape-
nas pela Venezuela, Nigéria, África do 
Sul e Angola. Os dados da Organização 
Mundial de Saúde – OMS, referem-se 
a 2010 e revelam: em um ano, o total 
de vítimas fatais no trânsito no Brasil é 
maior que o de soldados americanos 
mortos durante a Guerra do Vietnã, que 
durou 16 anos.

Ainda segundo a OMS, 1,3 milhão 
de pessoas no mundo perdem a vida 
anualmente em acidentes de trânsito – 
o número de feridos chega a 50 milhões 

por ano. Os países emergentes e em 
desenvolvimento concentram a maior 
parcela de vítimas, na maioria jovens e na 
faixa economicamente ativa da população.

ESTATÍSTICAS DA DOR
Para Claudio Contador, economista 

e diretor do Centro de Pesquisa e 
Economia do Seguro – CPES da Escola 
Nacional de Seguros, as consequências 
dos acidentes de trânsito são muitas.

“Vidas perdidas, pessoas inválidas, 
sofrimento em familiares e amigos, e 
aumento nos gastos hospitalares e nas 
despesas com tratamentos e reabi-
litação. Sem falar que o País perde 
produção e renda com a morte dessas 
pessoas”, afirma o executivo, um dos 
autores do estudo “Estatística da Dor e 

da Perda do Futuro: Novas Estimativas”, 
publicado pelo CPES.

O valor do produto perdido com aci-
dentes em 2015 foi de R$ 197 bilhões, 
sendo R$ 92,07 bilhões em mortes e o 
restante com invalidez. “O PIB foi de  
R$ 5,9 trilhões naquele ano e o custo do 
produto perdido representou 3,3%. Com 
esse recurso, seria possível construir  
6,8 mil hospitais ou manter 73 milhões 
de estudantes dos Ensinos Médio e Fun-
damental por um ano”, compara.

NÚMEROS DO DPVAT
De acordo com as indenizações  

pagas pelo Seguro DPVAT, relativas ao 
primeiro semestre deste ano, 21.496 
pessoas morreram em acidentes de 
trânsito no Brasil, 34.355 pediram reem-
bolso de despesas médicas e hospita-
lares, foram registrados 127.258 casos 
de invalidez permanente e 15.470 de 
invalidez parcial (incapacitante), totalizando 
183.109 pessoas afetadas.

“A boa notícia é que todos os núme-
ros caíram significativamente em relação 
a 2015, quando 344.425 pessoas 
acionaram o DPVAT”, afirma. No primeiro 
semestre de 2016, a perda econômica 
ocasionada por mortes e/ou invalidez – 
pessoas acidentadas que deixaram de 
produzir – foi de R$ 74,85 bilhões. O 
valor é 25% menor do que o registrado 
no mesmo período do ano anterior.

Para reduzir ainda mais esses números, 
Claudio Contador defende o aumento da 
fiscalização nas ruas, com mais guardas 
municipais e radares; rigor na apuração 
e na punição dos motoristas suspeitos 
de dirigir alcoolizados ou drogados; e a 
exigência de conteúdo sobre respeito 
às leis do trânsito nas escolas de Ensino 
Fundamental, como o programa Se Essa 
Rua Fosse Minha, da Escola, que leva 
conhecimento sobre segurança no trânsito 
a alunos da rede pública. “É importante 
ensinar a criança desde cedo a se tornar 
um cidadão responsável”, conclui.
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CRIAR PODE SIGNIFICAR 
SAIR DA ‘ZONA DE 
CONFORTO’

Por meio de histórias e casos reais, o autor mostra 
como se dá o processo criativo e afirma que a rejeição 
a novas ideias dificulta sua aceitação pelas pessoas.

C riatividade sabor baunilha? O que a 

criatividade tem a ver com um sa-

boroso sorvete de baunilha? Levantando 

questões como esta, Kevin Ashton, 

um conceituado professor do Massa-

chusetts Institute of Technology – MIT, 

nos conduz, de forma instigante, por 

histórias e casos reais, para mostrar que 

o processo criativo é lento, complexo, 

espinhoso e repleto de falhas, frustra-

ções e recomeços.  

Ao longo do livro, o leitor vai conhecer 

Edmond – um órfão de escravos sem 

sobrenome, que não sabia ler nem escre-

ver. Ele vai responder à primeira pergunta 

deste texto. Foi ele, um escravo analfabeto 

que descobriu. Mal você se recupera da 

surpresa da resposta, Kevin nos mostra 

que criatividade não é coisa de gênio, é 

coisa para você, desde que não se deixe 

abater pelos nãos que você mesmo se 

aplica. É, aqueles pequenos galhos e pe-

dregulhos que nós mesmos, inconsciente-

mente, colocamos no nosso caminho.

A narrativa é rápida, recheada de situa-

ções reais, e o leitor logo vai se identificar 

logo com elas. Os assuntos se revezam 

na tarefa de surpreender, eles estão aí, no 

nosso dia a dia e não sabemos de onde 

eles vêm. A expressão da moda “Pensar 

fora da caixa” é um conceito derivado de 

mais um processo criativo. E o momento 

“Eureca”, você conhece?

Se a narrativa é rápida, a ansiedade 

por ver o que tem na página seguinte é 

grande. Qual o novo fato que vem por 

aí? O que eu vou aprender agora? Por 

que a Apple com seu i-Phone revolucio-

nou o uso da telefonia celular? 

A ciência também está presente no 

livro, Kevin ilustra os conceitos com im-

portantes estudos sobre o processo de 

criação, como a batalha de quase uma 

vida inteira do cirurgião Judah Folkman 

para provar sua teoria da angiogenesis.

E da Medicina vamos à Tecnologia.  

Você sabe o que é a Internet das Coisas? 

Como este conceito surgiu? De onde 

veio? Para estas perguntas você encon-

tra respostas logo ao abrir o livro, pois 

está na orelha da contracapa. Ela foi 

inventada ou “descoberta” pelo Kevin, o 

autor. E, voltando à Medicina, vamos ver 

como foi a luta de um médico, para pro-

var que o fato de obstetras não lavarem 

as mãos antes dos partos (é, nos idos 

de 1840 eles não lavavam) fazia com 

que mais de 30% das mães e recém-

nascidos morressem. Praticamente, uma 

vida inteira para convencer seus pares 

da necessidade de lavar as mãos antes 

de entrar na sala de parto.

Sim, a rejeição de uma ideia nova é 

um dos principais fatores que dificultam 

sua introdução na vida das pessoas. 

Criar é inovar, inovar implica em ques-

tionar e, muitas vezes, derrubar o status 

quo, tirar-nos da zona de conforto – e 

este é o lugar de onde nós mais resis-

timos em sair. Os efeitos que o “não” 

produz sobre as pessoas podem ser 

devastadores e exigem muita persis-

tência para não se abater, e se há uma 

situação em que o “não” aparece a toda 

hora é no processo criativo.

Não sei se os leitores sabem, mas eu 

tenho um limite para o meu texto, em virtu-

de da edição da revista. Este limite nor-

malmente é confortável para eu discorrer 

sobre todas as virtudes de um livro, mas A 

história secreta da Criatividade me venceu. 

Meu limite chegou e há um mundo ainda 

a ser desvendado neste livro, muito, muito 

agradável de ler. Aproveite!

POR JOSÉ FERNANDO BARON,  Especialista em Gestão Estratégica da Informação pela UFMG

A história secreta da Criatividade 
Autor: Kevin Ashton • Editora: Sextante
Ano  •  páginas: 
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