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Outras notícias

Mais de 80% dos brasileiros não controlam suas finanças

Orientar as finanças de maneira a não comprometer o orça-
mento. Este enunciado não é seguido à risca por pelo menos 
81% da população brasileira, segundo dados divulgados recen-
temente. A pesquisa, realizada em âmbito nacional pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) foi feita em dezembro 
de 2013 com 656 consumidores em todas capitais do país. A 
apuração dos dados constatou que apenas 18% dos entrevis-
tados mantêm um controle regular total do fluxo de receitas e 
despesas em seus orçamentos pessoais, número considerado 
baixo por especialistas em finanças.

Outro ponto a se destacar na pesquisa, de acordo com os dados levantados, é que o nível de poupança tem 
menos a ver com estratos sociais e mais com os conhecimentos em finanças que as pessoas possuem. Isto é, as 
diferenças são mais sutis do que se poderia supor. A pesquisa aponta que, nos domicílios com renda mensal de 
até R$ 1.330, apenas 16% apresentam conhecimento total de suas finanças. Para os domicílios com rendimentos 
mensais entre R$ 1.331,00 e R$ 3.140,00, o percentual é de 15%. No caso das residências com renda superior a 
R$ 3.141,00, o número de famílias que conhecem plenamente seus orçamentos sobe para 23%. 

A pesquisa reforça o quadro de baixa educação financeira das famílias brasileiras, um dos principais obstáculos 
para a ampliação das capacidades de poupança e gerenciamento de recursos futuros. Além disso, os impactos da 
falta de organização financeira são amplamente conhecidos: “aperto” no final do mês, endividamento ou mesmo 
a necessidade de contrair empréstimos, o que compromete o planejamento financeiro em longo prazo.

Com o intuito de potencializar e difundir a cultura previdenciária, a Mirador Atuarial também possui uma equipe 
multidisciplinar de profissionais que oferece aos seus clientes, por meio de treinamentos de capacitação, o desen-
volvimento de ferramentas e habilidades que visam contribuir para a Educação Financeira e Previdenciária. Para 
obter informações mais detalhadas sobre treinamentos, cursos e outras atividades oferecidas pela Mirador Atua-
rial, entre em contato pelo telefone (51) 3228-6991.

Seguem abertas as inscrições para o MBA Mirador/ESPM em Previdência Complementar, que terá em iní-
cio em março, em Porto Alegre. Após formar a primeira turma, o sucesso da parceria garantiu a nova edição 
do MBA que objetiva qualificar e capacitar profissionais que trabalham ou desejam trabalhar no segmento de 
Previdência Complementar. As aulas se estenderão por quatro semestres, de modo a cumprirem a carga horária 
proposta, que totaliza 420 horas-aula, com encontros sempre terças e quintas pela noite.

Para inscrições e outras informações sobre o curso, falar com Bianca pelo telefone (51) 3218-1426.

Eventos de alto custo nos Planos de Saúde

Com o aumento das tecnologias disponíveis para os mais diver-
sos tratamentos e operações médicas, os custos do benefício de 
saúde que as empresas oferecem aos seus funcionários têm se 
elevado nos últimos anos. Pensando nisso, a Swiss Re, empresa 
líder mundial em gerenciamento de riscos, criou um plano de 
proteção para empresas ou entidades que estejam expostas aos 
riscos inerentes às variações destes custos, protegendo-as contra 
desvios ocasionados por estas possíveis variações e sinistros ines-
perados. Para as empresas que contratarem o seguro, isso signifi-
ca que o “Employer Stop-Loss” (ESL; “Excesso de Danos por

Pessoa”) propiciará maior controle financeiro em relação a estas variações, assegurando a diminuição do impacto 
que toda elevação de custos causa nos orçamentos das empresas. O seguro visa reduzir a incidência de reajustes 
por sinistralidade nos planos em regime de pré-pagamento, garantir maior previsibilidade e estabilização do fluxo 
de caixa nos planos em regime de pós-pagamento, atenuar  a necessidade de provisões financeiras e a diminuir a 
necessidade de constantes reavaliações do benefício saúde.

Com a cobertura “ESL”, modalidade de seguro já existente em outros países, as empresas e entidades seguradas 
poderão “garantir um orçamento consistente no longo prazo que poderá ser adaptado às condições da carteira 
e ao crescimento inflacionário”, segundo o material informativo sobre o plano. Além disso, para seguradoras e 
operadoras de saúde, salienta-se que a contratação do ESL “garante aos clientes finais um seguro completo sem 
a incidência de reajustes expressivos na renovação”, o que é comum quando ocorre elevação dos custos médicos 
operacionais.

O seguro pode ser contratado por empresas e entidades de médio e grande porte, bem como operadores de 
saúde, pois oferece uma modalidade específica de pagamento para cada tipo de empresa contratante. Como me-
dida preventiva e de longo prazo, o seguro ESL, além de garantir maior segurança financeira, possibilita uma real 
previsibilidade em relação aos custos futuros na administração de planos de saúde, controlando a incidência de 
gastos excessivos.

Mais informações a respeito do Employer Stop-Loss podem ser obtidas por meio do contato que segue:

Henrique Gudin Neto, Health Client Manager
henrique_gudin@swissre.com
+55 11 3073 8273

Artigo

Zoom nos canais de distribuição

Talvez os mais adiantados em idade recordem da série norte-americana “Cyborg - O Homem de Seis Milhões 
de Dólares”, apresentada na TV brasileira em meados da década de 1970. O personagem central do seriado era 
Steve Austin (interpretado por Lee Majors), um astronauta americano que, após ter sofrido um grave acidente, 
acaba tendo o seu corpo parcialmente reconstruído por meio da bioengenharia, com a substituição do braço 
direito, das pernas e do olho esquerdo por implantes biônicos. Mais forte e mais rápido, ele se torna uma espé-
cie de agente secreto turbinado. O que mais me impressionava ao assistir a série juntamente com meu pai era o 
desempenho do olho biônico, que possibilitava ao herói uma capacidade de zoom impressionante.

O tempo passou. Somente a título comparativo, o passe do jogador de futebol Lionel Messi está avaliado em um 
montante equivalente a trinta Cyborgs. O olho biônico não é mais um delírio das séries de ficção do século passa-
do. Um importante projeto está sendo desenvolvido pelos suíços do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique 
com o objetivo de comercializar lentes de contato capazes de aumentar o alcance da visão em até três vezes.

Outro interessante estudo realizado pelos suíços, mais especificamente pela Swiss Re, foi publicado na revista 
Sigma nº 06, de 2013. O foco da investigação está direcionado para a situação mundial dos Seguros de Vida, sob a 
ótica do consumidor. O estudo aborda questões relacionadas ao comportamento do consumidor e apresenta um 
comparativo a respeito dos principais canais de distribuição dos seguros. O gráfico que segue foi extraído desse 
estudo e apresenta os resultados consolidados e segredados por países.

Conforme se observa, o gráfico apresenta a composição dos principais canais de distribuição entre os 28 países 
integrantes do referido estudo. Os canais foram tabulados considerando a participação de corretores de segu-
ros, agentes, bancos, vendas diretas e outros. Não é necessário ter olhos biônicos para verificar que o Brasil não 
consta no rol dos países analisados, apesar de ocupar a 13ª posição no ranking mundial de prêmios em Seguros 
de Vida (vide Sigma nº 03, de 2013).

O estudo apresenta diversas informações relevantes e, até certo ponto, surpreendentes, tais como:

      • os países asiáticos praticamente não utilizam o canal corretor de seguros, diferentemente dos mercados 
do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e África do Sul, nos quais esse é o canal mais utilizado na comerciali-
zação;
      • existe uma elevada participação do canal banco nos mercados de Espanha, Portugal, França, Itália, Áus-
tria, Rússia e Turquia; e
      • entre todos os países avaliados, o mercado da Alemanha é o que apresenta a distribuição mais uniforme, 
contando praticamente coma mesma proporção entre os canais corretor, banco e agentes.

A publicação da revista Sigma despertou minha inconformidade. 
As informações disponibilizadas sobre os canais de distribuição 
do mercado brasileiro de seguros são escassas e insuficientes. Há 
tempos constato esse fato quando da orientação de alunos em tra-
balhos acadêmicos de graduação e pós-graduação. Os mais ingênuos 
poderiam argumentar que não teria sentido o Brasil constar na lista 
dos países estudados, pois, na visão deles, o único canal de comer-
cialização no país são os corretores de seguros. Porém, a realidade é 
mais constrangedora. O Brasil não figura no estudo por não possuir 
informações devidamente segregadas sobre a origem e o volume de 
negócios provenientes dos diversos canais existentes.

Não resta dúvida de que o mercado de seguros no Brasil, apesar do crescimento alcançado, necessita de um 
zoom para explorar a efetiva participação dos diferentes canais de distribuição. As informações resultantes dessa 
análise detalhada serviriam a todos os profissionais do segmento para acompanhar as movimentações, tendên-
cias e aprimorar os seus resultados. Ampliar o alcance da nossa visão pode contribuir para melhorar o nosso 
processo de gestão e tomada de decisão estratégica, pois nitidez e profundidade facilitam apontaria e a precisão. 
Fica aqui o registro, na esperança de que o tema possa vir a ser debatido pelas principais entidades de classe que 
constituem o setor. Caso contrário, nem mesmo as lentes de contato biônicas dos suíços poderão corrigir a nossa 
miopia de informações sobre o nosso mercado.

Sérgio Rangel
Consultor Sênior da Mirador Atuarial

Vídeo

Para ilustrar o texto sobre o descontrole financeiro do 
brasileiro que abre este Informativo, disponibilizamos um 
link para uma matéria, em vídeo, que detalha os dados 
expostos em nosso artigo. 

A matéria realizou entrevistas com especialistas e tam-
bém ouviu a opinião das pessoas nas ruas. Para conferir o 
vídeo, clique na imagem ao lado.

Clique na imagem para ver o vídeo

A ciência que ajuda a compreender as falhas da racionalidade humana e reforça a visão de longo prazo

Pensão por morte deve ser modificada

Cientistas evitam cegueira graças a terapia genética

Conheça a análise que o BID faz em livro da Previdência Social do Brasil, América Latina e Caribe

Semana Internacional do Cérebro
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