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Militando por diversos 
anos nessa área de pro-
dutos de seguros, sempre 

me intrigou o fato de não possuir-
mos estudos de cunho científico 
que pudessem auxiliar o mercado 
em todas as suas nuances.

Quando dirigi pela segunda vez o 
Clube Vida em Grupo – CVG do 
Rio de Janeiro, dei início a con-
tatos para tentar viabilizar uma 
ideia que tinha e ainda tenho, ou 
seja, criar um centro de estudos 
científicos do setor de pessoas.

Naquela ocasião, o amigo Ro-
nald Kauffman trabalhava na res-
seguradora SCOR Re. Em nossas 
conversas, ele me disse que sua 
empresa tinha e deve continuar 
tendo quatro centros dessa na-
tureza. O objetivo é pesquisar o 
comportamento de diversas áreas 
do seguro, mas principalmente 
aquela relacionada a pessoas. Na 
ocasião, estudávamos um acordo 
para viabilizar a iniciativa, mas o 
Ronald saiu e eu deixei a presi-
dência do CVG.

Obviamente, quando se pretende 
criar um centro de estudos cien-
tíficos, o trabalho não deve se 
limitar a um campo específico, 
mas pode passar a atender vários 
segmentos do mercado.

Hoje, na área de saúde, temos um 
fator de preocupação que é óti-
mo para o segurado mas extre-
mamente perigoso para o setor, 
que é o aumento da longevidade. 
Isso também afeta sobremaneira 
o setor de pessoas, e precisamos 
exatamente de produtos capazes 
de contemplar indivíduos com 
mais de 80 anos. Em artigo que 
escrevi há algum tempo, expli-

citei que diversos organismos 
mundiais têm demonstrado, por 
análises criteriosas, que no ano 
de 2050 teremos mais de três 
milhões de pessoas com 100 anos 
ou mais de idade.

A taxa de natalidade regrediu ao 
longo dos anos e a longevidade 
aumentou – o que certamente 
criará um desequilíbrio nos cál-
culos atuariais. 

Atualmente, para não dizer há 
anos, não temos dados estatísticos 
na área de pessoas. Não sabemos 
ao certo, por exemplo, quantos se-
gurados possuímos nessa divisão 
de mercado específica, falando de 
seguros de risco, o que se aplicaria 
também aos de saúde e afins.

Poderíamos dispor de dados esta-
tísticos e saber quais são as regiões 
de maior incidência de doenças, 
sejam elas por morte ou por inva-
lidez permanente. A nossa tábua 
biométrica deveria considerar as 
diferenças que tem o Brasil, por 
ser um continente com grandes 
disparidades de cultura, educa-
ção e alimentação. A idade média 
do brasileiro poderia ser analisa-
da por regiões, já que a do Sul é 
maior, a do Sudeste se equilibra, o 
Centro-Oeste vem se modificando 
e as do Norte-Nordeste são bem 
inferiores ao resto do país.

Acredito também que as catástro-
fes que ocorrem hoje no Brasil, 
como falta de chuva em determi-
nadas localidades e excesso em ou-
tras, mananciais vazios, enchentes, 
desmoronamentos e mudanças 
bruscas no clima, afetam os riscos 
dessa indústria. Não temos dados 
que permitam ao mercado taxar 
corretamente seus produtos.

O desenvolvimento de novos pro-
dutos com base em estudos preli-
minares poderia dar ao mercado 
a chance realizar melhores taxa-
ções, e com mais precisão. Assim, 
de certa forma, o consumidor 
seria beneficiado e haveria mais 
tranquilidade entre as empresas.

Vários setores poderiam ser con-
templados, sejam resseguradores, 
seguradores, segurados ou cor-
retores, pois se trabalharia com 
um grau maior de confiabilidade  
e segurança.

Ponto de Vista

34

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
GU

RO



LUCIO MARQUES
Acadêmico da ANSP,  
Vice-Presidente do SINDISEG  
RJ/ES e Assessor da Presidência  
da Nobre Seguradora do Brasil.

Lucio.psul@gmail.com 
lucio.marques@nobre.com.br

A taxa de 
natalidade 
regrediu ao 
longo dos 
anos e a 
longevidade 
aumentou – 

o que certamente 

criará um 
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Há instituições que seriam capa-
zes de realizar um trabalho nesse 
sentido: Escola Nacional de Se-
guros – Funenseg; os Clubes de 
Vida em Grupo espalhados pelo 
Brasil; a própria Federação Na-
cional das Empresas de Seguros 
Privados e de Capitalização – 
Fenaseg; e a Confederação Na-
cional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e 
Vida, Saúde Suplementar e Ca-
pitalização – CNseg, através de 
suas federações, agregando tam-
bém órgãos governamentais e 

ONGs. A Academia Nacional de 
Seguros e Previdência – ANSP,  
através de suas cátedras rechea-
das de profissionais do mais alto 
nível, possui estudos que seriam 
úteis, caso fossem disponibiliza-
dos para análise.

A tarefa é árdua e demandará es-
forços, mas unidos em busca de 
um objetivo comum, todos terão 
a ganhar.

Fica lançada a ideia. Se possível 
for, devemos colocá-la em funcio-
namento. 
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