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O aumento da expectativa de vida em todo mundo tem atraído cada vez mais atenção 
para a modelagem e a previsão da mortalidade em diversas áreas, como os sistemas 
públicos de previdência e os seguros comerciais, além de pesquisa atuarial, demográfica e 
epidemiológica. No artigo A forecast reconciliation approach to cause-of-death mortality 
modeling, da Revista Insurance: Mathematics and Economics, os autores aprofundam a 
análise das taxas de mortalidade por causa específica, propondo uma abordagem que 
busca compatibilizar as duas informações. A combinação de informações agregada e 
desagregada para causas específicas melhorou a qualidade das projeções de mortalidade 
nos dois níveis e aumentou a coerência entre eles. 

No artigo Envelhecimento populacional e gastos com saúde: uma análise das 
transferências intergeracionais e intrageracionais na saúde suplementar 
brasileira, publicado na Revista Brasileira de Estudos de População, a 
magnitude das transferências intra e intergeracionais na saúde suplementar 
brasileira é estimada. No contexto do atual modelo de precificação dos planos, 
o estudo mostra que tais transferências de fato ocorrem, e que o aumento da 
sinistralidade nos últimos 15 anos representa um risco crescente de 
insuficiência das mensalidades para fins de custeio das despesas no médio 
prazo, em razão do envelhecimento populacional. 
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No livro Riscos Ambientais no Brasil - Estágio de Desenvolvimento Atual, editado 
pela Escola Nacional de Seguros, Walter Polido discute as mudanças recentes 
relacionadas ao Seguro Ambiental no País, destacando o descompasso entre a 
evolução da jurisprudência e da legislação cotidiana e as modificações das 
práticas de subscrição dos riscos ambientais no exterior. Os clausulados de 
seguros comercializados no Brasil, não os de seguros ambientais, sofrem 
influência absoluta do Órgão Regulador, o qual determina a adoção dos produtos 
padronizados, prejudicado consideravelmente, na visão do autor, o mercado 
nacional de seguros. 
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1 As opiniões expressas nas publicações selecionadas são exclusivamente dos autores e não refletem, necessariamente, a visão da CNseg. 
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Quantos os indivíduos de baixa renda estão dispostos a pagar por seguro-saúde 
e quais são as implicações para os mercados de seguros? Essa é a pergunta que 
norteia o artigo Subsidizing Health Insurance for Low-Income Adults: Evidence 
from Massachusetts, da prestigiosa American Economic Review. Nele, o tema é 
analisado com dados administrativos do estado de Massachusetts. Os autores 
exploram descontinuidades no esquema de subsídios para estimar a disposição a 
pagar e os custos de seguro entre adultos de baixa renda. À medida que os 
subsídios diminuem, a adesão aos seguros cai rapidamente, entretanto, em toda 
a distribuição observada, a disposição a pagar dos inscritos é sempre menos da 
metade dos custos esperados que eles impõem à seguradora. Como resultado, 
estima-se que a aquisição será incompleta mesmo com generosos subsídios. 
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Os riscos cibernéticos não são algo do futuro, mas uma realidade do presente, 
e atingem todas as empresas. O impacto dos ataques relacionados à 
tecnologia assume diversas formas, como violações de proteção de dados, 
roubo de propriedade intelectual, danos à propriedade e à reputação e 
interrupção de negócios, aumentando acentuadamente os custos 
empresariais. Nesse contexto, o artigo Riscos cibernéticos e a nova realidade 
empresarial, da revista Cadernos de Seguros, aprofunda essa discussão, 
explicando melhor esses riscos, utilizando vários dados para exemplificação e 
apresentando o mercado de seguro cyber, que até recentemente era pouco 
conhecido, mas que vem crescendo consideravelmente. 
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As escolhas dos consumidores em mercados de seguros geralmente são 
analisadas em uma margem extensiva (comprar ou não comprar um seguro) ou 
em uma margem intensiva (qual seguro comprar). A maioria das pesquisas 
considera apenas uma margem ou outra isoladamente. Com essa motivação, o 
artigo The Two Margin Problem in Insurance Markets, de pesquisadores do 
NBER (National Bureau of Economic Research), da Universidade do Texas e da 
Universidade de Harvard, apresenta uma estrutura teórica gráfica que incorpora 
as duas margens de seleção e escolha, permitindo que os autores demonstrem 
as implicações surpreendentes para o equilíbrio nos mercados e para o bem-
estar entre os consumidores que surgem dessa interação.  
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Autor(es): Samara Lauar Santos, Cássio M. Turra e  Kenya Noronha 
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Nome: A forecast reconciliation approach to cause-of-death mortality modeling 
Tipo de Publicação: Artigo 
Instituição/Publicação: Insurance: Mathematics and Economics 
Período: mar/2019  
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Nome: Subsidizing Health Insurance for Low-Income Adults: Evidence from Massachusetts 
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Instituição/Publicação: American Economic Review 
Período: abr/2019 
Autor(es): Amy Finkelstein, Nathaniel Hendren e Mark Shepard 
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Nome: Riscos cibernéticos e a nova realidade empresarial 
Tipo de Publicação: Artigo 
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Nome: The Two Margin Problem in Insurance Markets 
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