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Solange Beatriz  
& Nilton Molina

POR MARIANA SANTIAGO & VERA DE SOUZA
FOTOS ADRIANA LORETE

Solange Beatriz percebe a saúde 
suplementar no Brasil sendo atin-
gida pela crise de sustentabilidade 
que permeia o setor globalmente, 
e comenta que países cuja saúde 
é tradicionalmente pública já es-
tão ampliando a participação da 
saúde privada: “Sendo que, no 
Brasil, possuímos uma medicina 
de primeiro mundo, conquistada 
em razão do crescimento da saúde 
suplementar; em contrapartida, te-
mos um país com baixíssimo nível 

de distribuição de renda. No mo-
mento há uma crise econômica na-
cional, em função da qual os em-
pregadores estão com dificuldade 
em manter o padrão de benefício 
saúde para seus empregados”. Em 
2017, a diretriz do setor é a mobi-
lização para redução de custos e a 
transparência da informação.

Para Molina, a crise vivida pelo 
Brasil atingiu mais o mercado 
nos ramos de saúde, por conta do 

Perspectivas para 2017
Para esta última edição de 2016, Cadernos de Seguro convidou dois expoentes 
do mercado de seguros para um panorama sobre o período econômico por que 
passamos, com um prognóstico para o próximo ano. Entrevistamos a presidente 
da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), Solange Beatriz 
Palheiro Mendes, e o presidente do Conselho de Administração da Mongeral Aegon 
Seguros e Previdência, Nilton Molina, que também está à frente do Instituto de 
Longevidade Mongeral Aegon. 

desemprego, e automóvel, com a 
baixa venda de carros novos. Ele 
espera que em 2017 os seguros 
possam crescer um pouco mais do 
que a inflação. “Honestamente, eu 
não vejo grandes diferenças desse 
cenário de 2015 e 2016 para o ano 
de 2017, especificamente nesses 
dois ramos. Eu não vejo a empre-
gabilidade crescer e o consumo de 
automóveis novos explodir. Ape-
nas tenho confiança de que, aos 
poucos, o panorama vá mudar.” 

11

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
GU

RO



Entrevista

Solange Beatriz Palheiro Mendes
Presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde)

CADERNOS DE SEGURO: Você tem afirmado em 
eventos e em artigo recente que, hoje, dentre al-
guns fatores, cinco pontos são destaque em meio 
aos grandes problemas que afetam o setor de saú-
de suplementar e podem levar, em breve, a uma 
crise de sustentabilidade do segmento: a recessão 
financeira, a inflação médica, a crescente judicia-
lização do setor, a gestão inadequada do mercado 
de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) 
e a incorporação contínua de tecnologias. Temos 
duas dúvidas principais. A primeira é: a tecno-
logia não deveria, ao contrário, auxiliar o setor, 
minimizando os procedimentos?

Questão premente para o ano de 2017 e 
seguintes, a saúde, não apenas a pública 
mas também a suplementar, enfrenta uma 
crise de sustentabilidade mundial. Países que 
tinham seu sistema de saúde baseado na 
gestão pública estão recorrendo à participação 
privada. Para delinear esse problema, 
Cadernos conversou com a presidente da 
Federação Nacional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde), Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
que vê somente uma saída para tal assunto: 
uma grande política de governo.
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SOLANGE BEATRIZ: Em saúde, essa lógica é inversa. E 
por quê? Porque a tecnologia em saúde sempre traz 
um altíssimo fator de incremento tecnológico. Hou-
ve o surgimento da ressonância magnética, da ultras-
sonografia e, no entanto, não se aboliu o raio-X. As 
novidades, portanto, vêm se sobrepondo, não elimi-
nando a prática anterior, e todos eles demandam um 
altíssimo fomento de estudos, de pesquisa e de tec-
nologia mesmo. Quando se observa uma indústria 
de eletrônicos, por exemplo, o lançamento de uma 
determinada novidade carrega no seu valor todo o 
custo da inovação. Porém, conforme ela é massifi-
cada, esse custo vai sendo diluído no seu consumo. 
Em medicina, não dá tempo para essa diluição, pois 
o custo é muito alto. Embora um novo procedimen-
to possa também se ampliar, ele não consegue, no 
tempo, apresentar essa diluição de seu valor frente 
ao custo. Na farmacêutica ocorre a mesma coisa que 
na indústria de eletrônicos. Certo medicamento en-
tra no mercado com altíssimo custo. Depois de um 
período, seu valor é barateado, pois há a quebra de 
patente e, nesse ciclo, um novo medicamento ocupa 
o lugar daquele e chega ao mercado com um valor 
muito mais alto. Isso porque ele serve para aquilo 
que o outro servia e ainda traz mais um componen-
te. O medicamento anterior, portanto, continua no 
mercado, por um preço mais baixo, e o novo custa 
muito mais, pois trouxe algo a mais. A ideia é essa. 

CADERNOS: A segunda dúvida é: por que há uma ges-
tão inadequada de OPME?

Nessa dinâmica da saúde há  
quem detém a informação,  

que é o médico, diante de quem necessita do 

serviço, que é o paciente e que não consegue influenciar  

essa questão, numa tomada de decisão. 

SB: A gestão inadequada passa pela atuação e pelo 
comportamento de vários segmentos. Um deles é a 
distribuição. Como é feita, por exemplo. Há um cer-
to monopólio. Eu desconheço os preços praticados, 
então, eu não tenho como negociá-los muito bem – 
muito embora a gente esteja perseguindo uma solução 
para tudo isso. A indicação médica é outro fator que, 
muitas vezes, passa pela própria formação do profis-
sional, que entende que aquele material é o necessário 
e não considera, digamos assim, outras opções, outras 
alternativas. Há o médico treinado naquele material e 
com quem o paciente tem uma relação de confiança. 
Portanto, fica refém daquele tipo de item que aquele 
médico tem expertise para utilizar. Algumas vezes, o 
material, em primeiro lugar, não é o único para a so-
lução daquele problema. E, segundo, nem sempre é o 
que tem uma relação de custo-benefício melhor. En-
tão, nessa dinâmica da saúde há quem detém a infor-
mação, que é o médico, diante de quem necessita do 
serviço, que é o paciente e que não consegue influen-
ciar essa questão, numa tomada de decisão. Há uma 
fonte pagadora, um pagador que não guarda uma re-
lação direta nem com o médico nem com o paciente, 
o que propicia essas incoerências do sistema. Temos 
dados de que 20% dos gastos da internação médica 
hospitalar são de órteses, é de material. A internação 
responde por 50% do custo médico hospitalar. Nós 
fazemos parte de um grupo de trabalho que está no 
âmbito na ANS e da Anvisa justamente para pensar 
esse sistema e propor soluções. 
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Um ponto importante é o da formação do médico. 
A medicina que hoje é ensinada nas escolas está vol-
tada para a especialidade, não para o generalismo. 
Ela é voltada para aquele especialista. Cada vez mais 
o profissional vai se especializando, e é isso que leva, 
muitas vezes, a esta situação: um único profissional, 
que se utiliza de um único material ou de uma única 
forma de técnica. E isso nem sempre, como eu dis-
se, está ligado a uma melhor relação custo-benefício, 
seja no preço, seja no resultado da assistência à saúde. 

CADERNOS: Existe uma maneira de estabelecer uma 
ponte de informação entre a FenaSaúde, o médico e 
o beneficiário/consumidor final, para que seja possí-
vel encontrar alternativas nesse processo?

SB: Sempre digo que temos de trazer para esse ambien-
te de negócio – o nome é ruim, “negócio”, mas é isso 

– o beneficiário. São 70 milhões de beneficiários que 
têm de se sentir parte dessa cadeia produtiva de saú-
de. Eles têm de se ver não apenas como usuários, eles 
são pagadores disso. Como pagador, precisam ter 
informação e, para tal, todos nós devemos ter esse 
compromisso de dar informação: ou seja, o médico, 
quando prescreve algum procedimento, precisa levar 
essa decisão para ser tomada junto com o paciente; 
por sua vez, os prestadores de serviço têm de levar à 
sociedade mais informações. Por último, as operado-
ras e, portanto, as suas entidades necessitam prestar 
esclarecimentos para o seu beneficiário, para o seu 
segurado, a fim de que seja tomada a melhor decisão. 
Então, hoje, mais do que nunca, está se prestigiando 
a informação para a sociedade. A sociedade preci-
sa saber quanto custa, quais as implicações daquele 
procedimento; se ele cuida de um determinado pro-
blema mas também traz outros ou pode trazer ou-
tras consequências. Precisa saber também se existem 
procedimentos alternativos, quando o médico opta 
por um determinado tipo, se há também outras pos-
sibilidades em que ele teve dúvida. É bom que o con-
sumidor tenha consciência disso. E, principalmente, 
que saiba quanto custa.

CADERNOS: O setor de saúde suplementar passa por 
uma dificuldade de autogestão financeira. Segundo 
dados publicados pela FenaSaúde, houve uma evasão 
de consumidores de planos coletivos – empresarial e 
por adesão –, resultando na perda de 1,6 milhão de 
beneficiários em um ano. Ao fim de 2016, a previsão é 
de que o setor terá menos 2 milhões de consumidores 
– retração de 5% em comparação a 2015. Outro sinal 
negativo é o número de operadoras médicas ativas. 
Em 2011, eram 1037; em 2016, 800 – queda de 6,4% 
apenas no último ano, quando 55 empresas desse tipo 
fecharam as portas. Diante desses números e das ques-
tões que conversamos acima, o que vislumbra como 
alternativa para essa crise de sustentabilidade?

SB: A crise de sustentabilidade do setor de saúde é 
mundial. Países que ofereciam e tinham o seu sistema 
de saúde baseado na gestão pública estão inserindo 
nele a participação privada. Nem o Estado é capaz 
de garantir a saúde. Nós, aqui no Brasil, identifica-
mos e constatamos essa mesma dificuldade. Portan-
to, países em que tradicionalmente a saúde é pública 
já estão ampliando a participação da saúde privada,  
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sendo que, no Brasil, possuímos uma medicina de pri-
meiro mundo, conquistada em razão do crescimento 
da saúde suplementar. Em contrapartida, temos um 
país com baixíssimo nível de distribuição de renda. 
No momento há uma crise econômica no país, em 
função da qual os empregadores estão com dificulda-
de em manter o padrão de benefício saúde para seus 
empregados, aliada a essas práticas médicas, sobre as 
quais conversamos anteriormente. Estas vão desde 
a formação até a má prática, em que se vislumbram 
ganhos financeiros ilegítimos diante da utilização do 
serviço médico. Só vejo uma saída: uma grande políti-
ca de governo. Não basta que somente a agência regu-
ladora tenha o foco na saúde suplementar. É preciso 
o envolvimento de todos os Ministérios, ou seja, que 
essa problemática vire uma agenda de governo, que os 
Ministérios da Saúde, da Justiça e da Fazenda imple-
mentem ações muito firmes para cada um desses seg-
mentos e desses extratos de que nós estamos falando. 

CADERNOS: Esta seria uma das razões pelas quais as 
operadoras têm se recusado a aceitar planos individuais 
em detrimento dos planos coletivos nos últimos anos?

SB: A saúde suplementar sempre teve como foco o 
plano coletivo. A natureza do plano privado, que é 
a mutualidade, o pacto intergeracional, a natureza 
desse serviço é cara. Naturalmente, a saúde suple-
mentar se encaixa com esse modelo de plano coleti-
vo, muito embora o plano individual esteja presente. 
Por que isso? Porque no coletivo você não tem a par-
ticipação, a influência grande da seleção adversa. Já 
no individual você terá sempre, o que é próprio do 
seguro. Porém, nós estamos falando de um produ-
to que possui um custo permanentemente elevado. 
Então, em relação ao fato de muitas empresas no 
Brasil não ofertarem o plano individual, a principal 
razão nasceu lá atrás, quando do sobreajuste. É im-
possível manter um produto com o qual a empresa 
tenha prejuízo. Essa foi a principal razão. Há outros 
fatores, ainda, que caminham sempre na direção de 
fazer o produto se tornar insustentável, do ponto de 
vista financeiro, para o seu negócio. Nesse aspecto se 
encontra a questão da rescisão unilateral. Ou seja, a 
operadora não pode rescindir o contrato quando ela 
encontra um desinteresse naquele acordo, ficando 
proibida disso. Existe também uma seleção adversa 
muito presente, principalmente num produto que 

é muito caro. Produto muito caro só compra quem 
precisa muito, e não quem tem uma folga para poder 
aplicar seu conceito de prevenção e de proteção. Se 
ele é muito caro, você só compra se estiver precisan-
do. E aí ele se torna mais caro ainda. 

CADERNOS: Quais são as diretrizes do setor para 2017?

SOLANGE: A diretriz é essa busca incansável da redução 
de custos e, para tanto, a gente ataca problemas como 
este de OPME, presença da judicialização, informação 
para o consumidor. Seriam dois focos a trabalhar: um 
deles é uma mobilização para redução de custos e, ou-
tro, transparência da informação. A transparência da 
informação, no viés desse primeiro foco, servirá como 
uma ferramenta para combater essa elevação dos cus-
tos, para a tomada de decisão e também para mudança 
de comportamento, até, desse beneficiário. 

Só vejo  
uma saída: 

uma grande política 
de governo. Não basta 

que somente a agência 

reguladora tenha o foco  

na saúde suplementar.  

É preciso o envolvimento de 

todos os Ministérios, ou seja, 

que essa problemática vire 

uma agenda de governo. 
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Nilton Molina
Presidente do Conselho de Administração da 
Mongeral Aegon Seguros e Previdência, do Fundo de 
Pensão Multipatrocinado da Mongeral Aegon e do 
Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. É diretor 
da CNseg e vice-presidente da Associação Comercial 
de São Paulo. Desde 2014 é membro titular do 
Conselho Nacional de Previdência Complementar – 
CNPC do Ministério da Previdência Social.

Presidente do Conselho de Administração 
da Mongeral Aegon Seguros e Previdência, 
Nilton Molina espera em 2017 um 
crescimento um pouco além da inflação 
para o mercado de seguros. Isso porque, de 
maneira bem honesta, nesta entrevista à 
Cadernos de Seguro, ele detalha que não vê 
grandes diferenças desse cenário de 2015 e 
2016 para o ano de 2017, especificamente 
nos ramos de saúde e automóvel.

CADERNOS DE SEGURO: Quais são as suas perspecti-
vas para o setor de seguros, em 2017?

NILTON MOLINA: Primeiro temos que entender clara-
mente que o setor de seguros é caudatário da econo-
mia. Logo, não é um setor primário, mas secundário. 
Sozinho não cria desenvolvimento: é caudatário do 
processo de crescimento, ou não, da economia. Por 
exemplo, digamos que caia o PIB e o setor de seguros 
ainda cresça. Em seguida, o PIB cresce e a área tem 
uma pequena queda. Assim se percebe que o merca-
do de seguros é o fast in fast out, ou seja, ele não é o 
primeiro a cair, pelo contrário. 

A crise que o Brasil está vivendo atingiu mais o mer-
cado nos ramos de saúde, por conta do desemprego, e 
automóvel, com baixa venda de carros novos. Eviden-
temente, todos os setores perderam um pouquinho, 
mas esses dois tiveram mais problemas. Honestamen-
te, eu não vejo grandes diferenças desse cenário de 
2015 e 2016 para o ano de 2017, especificamente nesses 
dois ramos. Eu não vejo a empregabilidade crescer e o 
consumo de automóveis novos explodir. Apenas tenho 
confiança de que, aos poucos, o panorama vá mudar. 
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Se o país 
implementar 

as reformas 
necessárias, desenvolve-

se a confiança necessária e, 

assim, entendo que teremos 

uma inflação menor e algum 

crescimento do PIB. 

O mercado de seguros no Brasil pode ser dividido 
em algumas fases, mas certamente sobressaem os 
períodos antes e depois do Real. Antes, os seguros 
representavam, no máximo, 1% do PIB. Hoje é algo 
como 5,5% a 6,0% do PIB, por conta de estabilidade 
econômica, política, de regras, etc. Sem aquela in-
flação maluca foi possível criar produtos novos e o 
mercado se expandiu.

CADERNOS: Ou seja, o mercado tem seu crescimento 
originado na estabilidade.

NM: O mercado de seguros sofre, mais do que outros 
setores, na inflação. O país regulou-se e temos uma 
dezena de anos em que o segmento cresceu, na média, 
o dobro da inflação, consistentemente. Estou falando 
de grandes números. O ano passado já bateu na trave 
e este ano, pela primeira vez, vai crescer menos do 
que a inflação, o que significa crescimento negativo. 

CADERNOS: Diante deste cenário, o que o senhor es-
pera para o próximo ano?

NM: O que eu espero em 2017, ainda considerando 
o mercado como um todo, é que possamos crescer 
um pouquinho mais do que a inflação. Gostaria de 
ver recuperação. Se neste ano de 2016 estamos abai-
xo da inflação, o que significa crescimento negativo, 
minha expectativa para 2017 é que tenhamos algum 
crescimento positivo. Nisso, estou incluindo saúde, 
ramos elementares, vida, previdência etc. Se o país 
implementar as reformas necessárias, desenvolve-se 
a confiança necessária e, assim, entendo que teremos 
uma inflação menor e algum crescimento do PIB. 
No cruzamento dessas duas linhas, o mercado segu-
rador vai melhorar.

CADERNOS: A reforma da previdência deverá fazer com 
que as pessoas se voltem para a previdência privada.

NM: Prospectivamente, sim, mas, imediatamente, 
não. Vejamos: a reforma da previdência deverá ser 
apresentada ao Congresso Nacional no fim deste 
ano. Aí começam as discussões. Certamente, o go-
verno Temer espera que até o fim de 2017 essa dis-
cussão esteja encerrada e seja aprovada uma reforma 
paramétrica da previdência social. Isso significa au-
mentar a idade para a aposentadoria, o que não será 
de imediato. Não se pode dizer a alguém que está 

com 55 anos e que daqui a um ano iria se aposentar 
que “agora não”. Não é assim. Essa pessoa, ao invés 
de sair aos 56, vai sair aos 57. É algo prospectivo. 
Porém, no caso dos jovens, estes perceberão que pre-
cisam se preocupar em fazer poupança. 

O que significa a previdência? Literalmente, ser pre-
vidente. Se você é um jovem e recebe do Estado a 
recomendação de não poupar porque este vai prover 
tudo, você gasta o dinheiro. O que é mais agradável, 
poupar para o futuro ou comprar automóvel? Claro 
que comprar automóvel! 

Demora até que se comece a perceber a realidade do 
mundo moderno e que o problema da longevidade 
não é do Estado, é das pessoas. Isso é um processo 
longo e que vai alcançar a Geração Y. A boa notí-
cia, extraordinária, até, é que vão crescer os negócios 
de seguro de vida e previdência com a reforma. Não 
há qualquer dúvida disso, mas é uma coisa de longo 
prazo. Em 20, 30 anos. Nada vai acontecer em 2017.  
Na verdade, a reforma da previdência tem outras van-
tagens importantes, além do fato de as pessoas enten-
derem que é necessário poupar. A reforma vai mostrar 
que esse país tem jeito e que é viável. Logo, se o Brasil 
não fizer sua reforma da previdência, “quebra”. 
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CADERNOS: A questão da longevidade em nosso país 
traz muitos desafios econômicos e sociais. O senhor, 
como presidente do Instituto de Longevidade Mon-
geral Aegon, como analisa isso?

NM: A vantagem do Instituto de Longevidade é que ele 
tem uma amostra grátis, que sou eu! [risos] Sou convi-
dado para fazer palestras e a impressão que eu tenho é 
que me chamam para mostrar: é possível!

A longevidade entrou na sociedade de uma forma 
muito lenta, a partir do século XIX. Quando estou 
dando palestras, pergunto: “Quem tem filho em ida-
de infantil?”. As pessoas levantam as mãos e eu con-
tinuo: “Eles têm cárie?” A resposta é não.

Nunca ninguém relativizou a longevidade, mas o fato 
é que, com o flúor na água, na pasta de dentes, além 
da consciência alimentar, as crianças passaram a ser 
mais saudáveis do que as de gerações anteriores. Isso 
tem a ver com longevidade. Serve para tudo, em rela-
ção aos insumos que a sociedade foi ganhando e que 
fizeram com que as pessoas vivessem mais e melhor.

Claro que, ao ficar velho, você pode ser atropelado 
por uma doença degenerativa. Caso contrário, não há 
por que parar de trabalhar. O que eu costumo ques-
tionar é o seguinte: qual o sabor de um sábado e um 
domingo de uma pessoa que não trabalha? Deve ser 
até mais chato. Não se costuma pensar claramente 
nessas coisas. O fato é que a longevidade está insta-
lada, as crianças que vão viver 120 anos já nasceram. 
Alguns cientistas chegam a dizer que aqueles que vão 
viver 150 anos também já nasceram. Outros estudio-
sos dizem que quem viver até 2040 não morrerá mais. 

CADERNOS: Isso é assustador. Onde irão colocar to-
das as pessoas?

NM: Devemos pensar que o cérebro é o único órgão 
do corpo humano que ainda não foi transplantado, 
mas para o qual já há experimentos. Hoje é possível 
reproduzir biologicamente qualquer parte do corpo 
humano. Se o transplante geral será viável, não sei, 

mas é a oportunidade de experimentar. Uma coisa, 
porém, já ficou bem clara, e as estatísticas já mostram 
que, no caso brasileiro, a cada ano, as pessoas têm uma 
perspectiva maior de tempo de vida. Isso em números 
seria de 33%. Por exemplo, eu tenho 80 anos e a mi-
nha expectativa de vida, na idade atingida, é de mais 
8 anos. Estatisticamente, o grupo de pessoas que hoje 
tem 80 anos terá uma sobrevida de 8 anos. Esse núme-
ro aumenta 33% por ano. Se atualmente eu pegar a so-
brevida de uma pessoa de 90 anos, a expectativa seria 
de 5 anos. Daqui a dez anos, o de 80 terá mais 10 anos; 
o de 90 terá mais 7. Todas as pessoas que pensaram em 
seguridade social, saúde, renda mínima, previdência, 
etc, vislumbraram um pacto intergeracional. O que 
quer dizer isso? Sempre haverá muitas pessoas ativas, 
sustentando um montinho de velhos. Não é assim que 
deveria ser e tal só se reverte se a taxa de natalidade 
voltar a crescer. Porém, a população brasileira já está 
há dez anos com uma taxa de reposição negativa, fi-
cando em menos de dois filhos por mulher. Em con-
trapartida, continua a crescer. Por quê? Porque o avô 
não morre, o pai também não, e por aí vai. Temos 
menos crianças, mas ninguém morre. 

O tema longevidade, no Brasil, veio para a discussão 
pela porta de previdência, quando foi dito que não 
ia ter dinheiro para pagar. 

CADERNOS: Quais são as pesquisas que o instituto 
vem desenvolvendo e com qual objetivo?

NM: O instituto não tem objetivo comercial. Era um 
projeto que eu já acalentava há muitos anos e a ideia 
é oferecer à sociedade soluções que melhorem a vida 
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dos longevos. No instituto estudam-se as causas e 
consequências sociais e econômicas da longevidade. 

CADERNOS: E já há pesquisas concluídas?

NM: Nós temos dois projetos terminados, e eles defi-
nem bem o que pretendemos com o instituto. Só não 
soltamos esse projeto este ano por conta do cenário 
político. Um chama-se RETA, ou Regime Especial de 
Trabalho do Aposentado. Temos no Brasil a Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT), que é meio que é 
intocável. Há um programa para o jovem estudante, o 
Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que tem 
como objetivo introduzir pessoas dessa faixa etária no 
mercado de trabalho. Tal se dá de uma forma muito 
amigável para a empresa, já que não cria vínculo em-
pregatício. O RETA é um projeto para reintroduzir o 
aposentado no mercado de trabalho, também de uma 
forma amigável para as empresas. As pessoas recoloca-
das não representarão gastos de INSS, fundo de garan-
tia, etc. Serão pagas por dias trabalhados. Destaco que 
serão obedecidas certas regras: só poderão trabalhar 
cinco horas, por exemplo, e as companhias não deverão 
empregar mais do 5% do seu contingente. Desenvolve-
mos o RETA com a Universidade de São Paulo (USP) 
e está tudo pronto, tanto do ponto de vista legal como 
econômico. Vamos levar a iniciativa ao Congresso Na-
cional. Sabemos que vai ser uma discussão longa. 

CADERNOS: Foi pensada a requalificação desse  
profissional?

NM: Sim, atrás da reinclusão tem a requalificação do 
aposentado. Significa que, eventualmente, uma pes-
soa que se aposentou, por exemplo, aos 63 anos, ti-
nha uma atividade não mais compatível com a idade. 

A longevidade está instalada, as 
crianças que vão viver 120 anos  

já nasceram. Alguns cientistas chegam a dizer que 

aqueles que vão viver 150 anos também já nasceram. 

Imaginemos que fosse um carregador de sacos. Ao 
se aposentar, certamente, sua capacidade laborativa 
não servia mais para essa atividade. Também pode 
ter ocorrido com profissões que deixam de existir. 

O outro programa que está pronto é o IDL, ou Ín-
dice de Desenvolvimento Urbano da Longevidade. 
Criamos esse projeto junto à Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) para avaliar o grau de bem-estar oferecido 
pelos municípios à população de mais de 60 anos.  
O IDL consiste em 63 indicadores agrupados em sete 
variáveis: saúde, cultura, habitação, mobilidade, fi-
nanças, educação e trabalho. Com isso, vamos tentar 
classificar as melhores cidades para a terceira idade 
viver, aquelas mais amigáveis. É um índice a ser reno-
vado todos os anos. Não para por aí: no site do ins-
tituto teremos um aplicativo para que os moradores 
possam saber por que o seu município está tão mal 
avaliado. Esperamos passar as eleições municipais 
para lançar o índice, o que acontecerá em breve.

Um terceiro programa, já quase pronto, servirá para 
avaliar como as empresas estão lidando com o enve-
lhecimento dos seus recursos humanos. A companhia 
pode até fechar os olhos para isso e não contratar 
ninguém com mais de 40 anos, enquanto aqueles que 
estiverem com 60 anos serão demitidos. Muitas em-
presas faziam isso, mas estão mudando. Essa é uma 
pesquisa que as corporações podem usar e que vai ten-
tar medir como a área empresarial segue enfrentando 
– se é que está – esses problemas dos seus próprios 
recursos humanos. As empresas receberão pontuação 
e, dependendo do caso, verão que estão defasadas.

Esses são os objetivos do instituto, e não fazer pro-
dutos de seguros para os velhos. 
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