
em notícia
Nº 36 - maio 2014

Acesse o perfil da Mirador Atuarial nas redes 
sociais Facebook e Twitter, confira as fotos no 
Flickr e visite nosso canal no Youtube.

Mirador Atuarial

Rua Riachuelo, 1038 / 906 - Cep 90010 - 272 - Porto Alegre - RS

mirador@mirador-atuarial.com.br www.mirador-atuarial.com.br

Fone/Fax: (51) 3228.6991

Agenda

ANSP promove evento sobre “Código Genético e o Seguro de Vida”

Artigos

Outras notícias

Código Genético: questões para um debate

Ciência, tecnologia, ética, seguros, genética, farmacologia, 
desenvolvimento de doenças, discriminação. O mapeamento 
do genoma humano, tornado possível desde 2003 a partir do 
resultado do Projeto Genoma Humano (fundado em 1990), 
tem mobilizado uma série de debates e pesquisas em torno das 
questões mencionadas acima. O objetivo do projeto consistia 
em identificar todos os genes humanos e determinar a sequên-
cia dos genes a partir dos cerca de 3 bilhões de pares do geno-
ma de nossa espécie. Os resultados foram animadores, mas as 
pesquisas estavam apenas começando.

O mapeamento genético não envolve simplesmente a descoberta de genes que possam estar relacionados a certos 
comportamentos (criminosos, por exemplo), mas também a possibilidade de que, a partir do sequenciamento dos 
genes, seja possível detectar quando há risco maior no desenvolvimento de doenças genéticas e, a partir disso, 
compreendê-las de maneira a poder produzir mecanismos aptos a combatê-las. Cientistas vêm pesquisando muito, 
filósofos têm discutido os desdobramentos éticos, advogados buscam o entendimento da questão no âmbito dos 
direitos individuais e os atuários estão preocupados com a revisão dos seus modelos preditivos para a fixação dos 
preços dos seguros e dos planos de previdência. Isto significa que, notadamente, o tema deve ser de fundamental 
importância também para o mercado de seguros e de previdência, embora no Brasil a discussão, em geral, ainda 
seja incipiente.

Saber o risco que se tem de desenvolver determinada doença pode auxiliar no diagnóstico e na prevenção, com 
implicações clínicas relevantes, mas traz consigo também consequências de ordem emocional e psicológica. Tudo 
isso, os benefícios, os riscos, os limites, são temas propostos para um debate franco e cuidadoso. Vários países 
já possuem legislação especifíca a respeito do sequenciamento do DNA humano para fins comerciais, seja para 
proibir ou para limitar.

Com a apoio da Mirador Atuarial, a Academia Nacional de Seguros e Previdência - ANSP realizará, no dia 29 
de Maio, das 09h às 11h30, o Café com Seguro – Porto Alegre, evento que contará com palestras a partir do 
tema “Código Genético e o Seguro de Vida”.

O tema do evento está dividido dentro de três abordagens, sendo que a Dra. Marisa Gazel partirá da perspec-
tiva Médica, enquanto o Dr. Paulo André Minhoto falará sobre as questões Jurídicas. Sérgio Rangel, Consultor 
Sênior da Mirador Atuarial, apresentará o lado técnico da discussão. As inscrições para o evento podem ser 
feitas até o dia 22 pelo e-mail sindsegrs@sindsegrs.org.br ou pelo telefone (51) 3221-4333.

Vídeo

O vídeo ao lado traz algumas informações sobre o Projeto 
Genoma Humano e as pesquisas dos cientistas em torno 
do sequenciamento do DNA humano, a estrutura dos 
genes e os impactos que as novas descobertas do genoma 
podem causar em relação ao desenvolvimento científico.

Para conferir o vídeo, clique na imagem ao lado.

Clique na imagem para ver o vídeo

Se o mapeamento genético pode ser usado para fins variados, o 
debate não pode deixar de colocar isso em pauta. Como quase 
todo grande desenvolvimento tecnológico pode ser mau aplica-
do, é preciso observar os riscos que envolvem a questão, pois há 
uma série de interesses em jogo que necessitam ser ponderados. 
O objetivo de abrir um debate amplo é justamente o de fazer 
com que, dado o caráter especial da discussão, essas possibili-
dades sejam planificadas e planejadas nos espaços que lhes são 
mais corretos e que exigem, portanto, um envolvimento multi-
disciplinar.

Pensando nisso, a Academia Nacional de Seguros e Previdência - ANSP realizará, no dia 29 de Maio, das 09h 
às 11h30, o Café com Seguro – Porto Alegre, evento que contará com palestras a partir do tema “Código Ge-
nético e o Seguro de Vida”. Para mais informações, ver a seção “Agenda” neste Informativo, abaixo. O evento 
contará com a participação de Sérgio Rangel, Consultor Sênior da Mirador Atuarial.

A lacuna de proteção contra mortalidade na América Latina 

A Swiss Re, resseguradora internacional, realizou um estudo sis-
temático para verificar a lacuna de proteção contra mortalidade 
em oito países da América Latina. O estudo é o primeiro desse 
tipo a abordar países latino americanos e apresentar resultados 
detalhados dos mercados desses países, salientando o impacto 
causado pelo crescimento socioeconômico verificado na última 
década.

A lacuna de proteção contra mortalidade, que é definida no relatório como a “diferença entre a proteção neces-
sária e a proteção existente para a manutenção dos padrões dos dependentes após a morte do provedor principal 
da família”, é representativa em relação ao “verdadeiro potencial de demanda pelos produtos de seguro de vida”, 
sendo importante reconhecer e acompanhar com cuidado os números apresentados no estudo, haja vista que as 
seguradoras de vida reconhecem a importância de diminuir, ou mesmo de eliminar, a lacuna de proteção contra 
mortalidade. Isso significa que, quanto menor a lacuna, maior o espectro de segurados que possuem proteção 
familiar em caso de morte do principal provedor financeiro da família. Em consequência, representa um mercado 
mais forte e capaz de atender as demandas de proteção das famílias seguradas.

Os oito mercados analisados no estudo foram Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Porto Rico e 
Venezuela. O relatório final concluiu que, em termos absolutos, os mercados com as maiores lacunas são Brasil 
(USD 2,5 trilhões), Argentina (USD 1,4 trilhão) e México (USD 1,0 trilhão), sendo que Porto Rico tem a menor 
lacuna dentre os países analisados no estudo, com USD 0,1 trilhão. A metodologia da pesquisa levou em conta 
vários fatores, como as diferenças populacionais e os custos de vida em cada país, de modo a assegurar a confiabi-
lidade de seus resultados.

As seguradoras têm agora não somente dados concretos em 
relação aos mercados da América Latina, como também uma 
possibilidade de prospectar novas estratégias com o objetivo de 
reduzir as lacunas de cada país. Além disso, o estudo auxilia o 
mercado a buscar novos produtos que possam dar efetiva pro-
teção para as famílias latino-americanas que ainda não possuem 
seguros. Para conferir o relatório completo do estudo da 
Swiss Re, acesse: A lacuna de proteção contra mortalidade 
na América Latina.

As regionais do Paraná e do Rio Grande do Sul do CVG (Clube de Seguros e Benefícios) realizam, durante 
o mês de Maio, eventos com apresentações de especialistas internacionais em Mercado de Seguros. Em Curi-
tiba e em Porto Alegre, o CVG-PR e o CVG-RS promovem, com o apoio da Mirador Atuarial, palestras com 
Abdiel Togna, da Conjuga Seguros (Sociedade de Corretagem de Seguros, do Panamá) e com Rolf  Steiner da 
Swiss Re.

No Seminário Internacional “Reflexões Sobre o Seguro de Vida”, Adbiel irá falar a partir do tema “Um 
Benchmarking com os mercados da América Central e Caribe”. Steiner irá abordar as “Razões e pers-
pectivas dos níveis de penetração do Seguro de Vida no Brasil”.

Em Curitiba, o Seminário acontece no dia 22 de Maio, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417, no Prédio do 
Relógio, terá início às 08h30. As inscrições para o evento na capital paranaense podem ser feitas pelo telefone 
(41) 3232-6453 ou pelo e-mail secretaria@cvgpr.com.br. Os eventos em Curitiba e em Porto Alegre contarão 
com a mediação de Sérgio Rangel, atuário e Consultor Sênior da Mirador Atuarial.

Em Porto Alegre, no dia 23 de Maio, o Seminário será realizado no Salão Nobre da Federasul (Largo Visconde 
do Cairu, 17 – 6ª andar). Inscrições podem ser realizadas através do site do CVG no endereço http://www.
cvgrs.com.br/site/index.php/fale-conosco.

Seminário Internacional sobre Seguro de Vida acontece em Porto Alegre e Curitiba

10 perguntas que não podemos responder sobre o corpo humano

Supercomputador analisa genoma de bactéria em tempo recorde

Caixa deve assumir previdência complementar de Estados e municípios

Projeto Genoma Humano

Comportamento econômico e ciclo de vida

As diferentes fases do ciclo de vida influenciam o nosso comporta-
mento econômico. Consumir, poupar, investir, endividar-se, contratar 
um seguro ou aderir a um plano de previdência complementar são 
exemplos de atitudes que vão sendo tomadas ou não de acordo com 
as peculiaridades físicas, emocionais e financeiras da fase da vida em 
que nos encontramos. O fato é que as nossas necessidades e preferên-
cias vão sendo influenciadas e alteradas em função da nossa percepção 
do tempo ao longo da vida.

Esta compreensão é muito importante e pode ser fundamental para nosso planejamento financeiro. Porém, ape-
sar da nossa racionalidade, estamos sujeitos a falhas nos nossos processos de escolhas e decisões, pois sofremos 
a influência de fatores psicológicos e culturais. Primeiro, somos seres movidos por desejos e, portanto, é da nossa 
natureza buscar o prazer imediato.  Adiar uma gratificação gera desconforto, exigindo de nossa parte autocontrole 
e tolerância à frustração para superá-lo. Além disso, na nossa atual sociedade de consumo, a sedução do “ter” se 
sobressai à falta de políticas públicas e educacionais que estimulem o consumo consciente e previdente. Resulta-
do: a visão de longo prazo fica comprometida. Por exemplo, comprar um carro novo nos traz um ganho instan-
tâneo e o plano de aposentadoria, um ganho futuro.  Como poupar hoje para desfrutar algo no futuro não é algo 
que nos traga satisfação imediata, acabamos priorizando as escolhas no curto prazo (nesse exemplo, comprar o 
carro). Assim, diante do desconforto e da frustração em adiarmos uma satisfação instantânea, acabamos sacrifi-
cando uma reserva futura.

É necessário que entendamos essa dinâmica, desenvolvendo habilidades como o autocontrole dos próprios im-
pulsos, a capacidade de adiar gratificações e de tolerar as frustrações para alcançar uma aposentadoria adequada. 
Como vimos, o tempo é um fator importante nas nossas escolhas e decisões. Portanto, o grande desafio da previ-
dência está em conseguirmos priorizar o amanhã em detrimento do agora. O sucesso depende de nossas atitudes, 
principalmente de uma mudança de comportamento fundamentada em pequenos sacrifícios imediatos em prol de 
ganhos (benefícios) futuros.

Sérgio Rangel
Consultor Sênior da Mirador Atuarial

Estudos sobre a aderência da taxa de juros para os Fundos de Pensão

Orientações da PREVIC para a realização dos estudos sobre as taxas de juros 
dos planos previdenciários esclarece a forma de elaboração e de demonstração 
dos resultados, inclusive sobre a apuração das durations de ativos e de passivos.

Confira a íntegra do documento clicando na imagem ao lado.
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