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projeto piloto “Estou Seguro”, destinado a promover a educação em 
seguros para uma população de baixa renda, permitindo o acesso à 
ferramenta do seguro. O Santa Marta foi escolhido pela localização 
geográfica e por ter sido, à época, a primeira comunidade a receber 
uma UPP (Unidade de Polícia Pacificadora). O projeto foi custeado 
em parte pela OIT e em parte pela CNseg, e contou com o apoio, na 
execução, do IETS (Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade). 

Quais atividades foram desenvolvidas no Santa Marta? 
Foram inúmeras, incluindo peças de teatro encenadas pelos próprios 
moradores sobre o tema seguro, distribuição de cartilhas e curso 
de formação de corretores de microsseguros. O “Estou Seguro” 
recebeu a adesão de 17 seguradoras, que tiveram a oportunidade de 
se aproximar de um público não habituado a lidar com seguros e de 
testar sua comunicação com ele. Foi, portanto, um aprendizado de 
mão dupla e altamente positivo para ambas as partes. Várias segu-
radoras lançaram, em seguida, produtos inclusivos destinados à 
população de baixa renda.

Qual o maior desafio para o mercado de seguros no momento 
de profundas mudanças trabalhistas e na previdência, e ainda 
com a economia patinando?
É ter uma gestão do negócio cada vez mais profissional, buscando 
inovações em produtos e processos que reduzam custos. Nos últi-
mos anos, o mercado segurador teve seu retorno muito em cima de 
resultados financeiros, mas as taxas de juros desabaram. Todos os 
balanços das seguradoras estão mostrando essa perda financeira. A 
gestão dos recursos tem que vir acompanhada de produtos melhores 
e mais modernos. Investir em inovação é o caminho. 

Como está  a questão dos seguros individualmente comercia-
lizados por associações e cooperativas, a chamada proteção 
veicular?
Quando se contrata um seguro para proteger um bem, a expectativa 
desse consumidor é reaver o bem ou parte dele. O que as pessoas não 
sabem é que, atualmente, ao contratar uma proteção veicular, não rece-
berão garantias. Isso significa que, no modelo atual, se a cooperativa 
ou associação não conseguir arcar com um sinistro, fecha-se o mútuo e 
faz-se rateio entre os participantes, que deverão arcar com os aportes 
financeiros. Na prática, as pessoas não sabem quanto receberão - e 
se receberão – e quanto terão que pagar. Entram de olhos fechados. 

A comercialização de proteção veicular não é monitorada pelos 
órgãos fiscalizadores ou de defesa do consumidor? 
Não, essas associações e cooperativas estão vendendo o que não 
podem para o público em geral, sem as devidas garantias. O sistema 
de rateio adotado por eles deve ser apenas para grupos restritos. Essas 
empresas que oferecem proteção veicular comercializam indiscri-
minadamente. Felizmente, em 22 de maio, a Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regula as asso-
ciações e cooperativas de proteção veicular, o que consideramos 
ser uma fundamental conquista para a preservação dos direitos 
do consumidor no País e a manutenção da justa concorrência. O 
projeto, que será encaminhado agora para o plenário da Câmara dos 
Deputados e, posteriormente, ao Senado Federal, estabelece para 
as associações e cooperativas de proteção veicular a obediência ao 
Código de Defesa do Consumidor, a equivalência tributária ao setor 
segurador e a fiscalização dessas empresas pela Superintendência 
de Seguros Privados (Susep).

Como o mercado segurador contribui para o crescimento do 
País?
O mundo não conseguiria ficar 24 horas sem seguros. Sem isso, 
os aviões não levantariam voo, por exemplo, porque são muito 
caros – as companhias aéreas não correriam esse risco; as usinas 
não funcionariam. Tão importante quanto a proteção da saúde e da 
vida é a proteção do patrimônio. Sem seguro, empresas podem ficar 
inviabilizadas. É imperativo que a sociedade moderna se proteja. 

T endo pago à sociedade mais de R$ 277 bilhões em 2017 
na forma de benefícios, pensões e indenizações, o 
mercado possui R$ 1,2 trilhão em ativos acumulados.  
Além disso, cresce anualmente ao ritmo de dois dígi-

tos, sendo responsável por 6,5% do PIB nacional. Mesmo com esses 
números altamente relevantes e representativos, o setor ainda é 
pouco percebido pela maior parte da população, como constatou uma 
série de pesquisas feitas pela Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar 
e Capitalização, a CNseg, e suas federações (FenSeg, FenaPrevi, 
FenaSaúde e FenaCap). Da mesma forma, ficou claro que o poder 
público ainda não trata essa indústria com a relevância merecida.   

– A percepção que a sociedade brasileira tem sobre a atividade 
de seguro é desproporcional à sua importância na vida do cidadão. 
O mercado segurador brasileiro compreende 49% dos prêmios de 
seguros da América Latina. Em 2017, a arrecadação somou R$ 429 
bilhões, com crescimento de 6,3% – afirma Marcio Coriolano, presi-
dente da CNseg. 

Coriolano conta que a CNseg tem atuado para corrigir esse 
cenário e aproximar o setor do grande público. Um das iniciativas 
é o Programa de Educação em Seguros, com uma série de ações de 
disseminação da cultura do seguro no País. Entre elas, está a distri-
buição de livretos, guias e cartilhas, parcerias com órgãos de defesa 
do consumidor, promoção de debates e seminários e campanhas 
publicitárias. 

Na entrevista a seguir, o presidente da 
CNseg fala mais dessa estratégia de comuni-
cação, além de temas fundamentais ao setor, 
como o problema do “seguro individualmente 
comercializado por associações e cooperati-
vas” e a judicialização.  

Por que a CNseg decidiu eleger a dissemi-
nação do seguro como uma de suas prin-
cipais ações institucionais?
Uma série de pesquisas realizadas por nós 
apontou que a percepção da sociedade brasi-
leira sobre a atividade de seguros é despropor-
cional à sua importância na vida do cidadão. 
Na verdade, essa alta relevância também é 
negligenciada pelas autoridades responsáveis 
por comandar o Brasil. Surpreendeu-nos o fato de pouca gente saber 
que o setor paga à sociedade R$ 277 bilhões por ano, na forma de 
indenizações, resgates, autorizações em previdência e benefícios. 
As pessoas desconhecem, por exemplo, que, a cada vez que um 
contrato de seguro é fechado, a seguradora é obrigada a reservar  
dinheiro para garanti-lo. Esse montante reservado de garantias já 
alcança 1,2 trilhão em ativos. 

Quais as ações da CNseg  para mudar esse cenário?
Diante da constatação de que os mercados de seguros, previdência 
privada e vida, saúde suplementar e capitalização ainda são pouco 
compreendidos pela ampla maioria da população, a CNseg e suas 
federações lançaram, em outubro de 2016, o Programa de Educação em 
Seguros, que abrange uma série de ações de transformação desse cená-
rio e de combate à desinformação, com destaque para livretos, guias 
e cartilhas; parcerias com instituições de ensino e órgãos de defesa 
do consumidor; seminários; e canais de comunicação e redes sociais 
(Rádio CNseg, Canal Seguro, no YouTube, Facebook e LinkedIn). 

Quais resultados já têm sido aferidos por vocês depois do 
programa? 
O esforço de ampliar a comunicação com diversos públicos já pode ser 
materializado. Realizamos, por exemplo, varias edições do Colóquio 
de Proteção do Consumidor de Seguros. Nessas conversas, represen-
tantes do mercado e dos Procons da região buscam ampliar o diálogo, 
identificar os eventuais problemas de ruído de comunicação ou 
imperfeições de mercado, sendo disponibilizadas, na oportunidade, 

algumas das nossas publicações institucionais pertinentes à pauta 
do encontro. A CNseg também editou sete livretos voltados para 
temas do universo dos seguros, sem falar nas 22 cartilhas explica-
tivas lançadas pelas federações. Na internet, temos ações também 
relevantes de aproximação com as redes sociais. Nosso Facebook 
institucional se aproxima dos 85 mil fãs e a fanpage da Rádio CNseg 
já se aproxima dos 50 mil seguidores.   

O senhor citou a rádio online da CNseg, ela também tem atin-
gido bons resultados?  
A rádio é um dos pontos centrais da nossa estratégia de comunicação. 
Já veiculou 2.500 horas de programação jornalística, e teve 1300 
programas produzidos, entre boletins e entrevistas com personali-
dades do mundo da política e da economia e com representantes do 
mercado segurador. O conteúdo já passou por mais de 2.150 emissoras 
de rádio, em 1.450 municípios. 

As pesquisas realizadas pela CNseg  também mostraram que o 
poder público ainda precisa conhecer melhor a importância do 
setor segurador. De que forma isso afeta o mercado de seguros?  
As decisões do Executivo, Legislativo e Judiciário têm potencial 
para impor dificuldades ao mercado ou ajudá-lo a atingir o melhor 
resultado em termos de regulação ou de respeito aos contratos. 
Daí nosso esforço em ampliar a interlocução, para demonstrar 
que o mercado segurador exerce protagonismo, não só na vida das 

pessoas e das empresas, ao garantir acesso à 
saúde, proteção dos bens ou manutenção dos 
negócios, mas também no desenvolvimento 
econômico e geral do País. Uma decisão judicial 
que sobreponha o interesse individual ao cole-
tivo ou um projeto que gere custos ao mercado 
terá impactos no bolso do consumidor final.

Como a CNseg e suas federações reduzem 
esse distanciamento do poder público? 
 Avaliamos os riscos e oferecemos subsí-
dios a cada projeto de lei que possa ter refle-
xos na atividade, no âmbito do Legislativo. 
Participamos de audiências públicas, envia-
mos estudos, livretos e guias a parlamentares, 
para melhorar seu entendimento e evitar que 

equívocos ocorram na legislação. Atuamos de maneira institucio-
nal, apresentando pleitos legítimos que precisam ser considerados 
na elaboração de leis, a fim de evitar desequilíbrios que afetem o 
consumidor.

Qual o principal foco perante o Judiciário? 
Nosso principal propósito é ampliar o conhecimento técnico dos 
juízes e buscar a convergência dos interesses individuais aos cole-
tivos, sem perder de vista os possíveis infortúnios, se legítimos, 
de cada segurado. Além de todas essas ações, promovemos na na 
Revista de Seguros (www.cnseg.org.br) debates sobre temas de 
interesse da sociedade e dos Três Poderes, incluindo-se aí a justiça 
arbitral no mercado de seguros, um dos caminhos para reduzir a 
sobrecarga do Judiciário.

O que é necessário para massificar a cultura do seguro?
Penetração do seguro tem a ver com compatibilizar custos e capaci-
dade de pagamento. Para isso, a consciência é fundamental. Explicar 
que as pessoas precisam se proteger é essencial. Estamos fazendo isso 
por meio das ações já desencadeadas. Pensamos que, na atualidade, 
as pessoas estão mais cientes da necessidade de proteção. 

Como fazer para ter mais seguros inclusivos?
Tem que ampliar a oferta de produtos. Facilitar a contratação, exigindo 
menos documentos. De janeiro de 2010 a meados de 2011, a CNseg 
realizou na comunidade do morro Santa Marta, em Botafogo (RJ), 
com patrocínio da OIT (Organização Internacional do Trabalho), o 

Com R$ 1,2 tri em garantias, setor 
segurador amplia diálogo público

Presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano defende que o setor 
tenha sua alta relevância 
reconhecida pelas autoridades 

CNseg atua para disseminar a cultura do seguro e destacar a sua importância para o país

“Decisões do Executivo, 
Legislativo e Judiciário 
têm potencial para impor 
dificuldades ao mercado ou 
ajudá-lo a atingir o melhor 
resultado 
MARCIO CORIOLANO, PRESIDENTE DA CNSEG,  

A CONFEDERAÇÃO DAS SEGURADORAS 
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2017 a abril de 2018, um teto de 13,55% para reajuste dos planos 
individuais ou familiares, que atingem 8,1 milhões de benefici-
ários, ou 17% dos 47,4 milhões de usuários de planos do País. Os 
reajustes são feitos de acordo com o mês de aniversário da contra-
tação do plano. 

A presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde), Solange Beatriz Palheiro Mendes, diz que as mensa-
lidades são resultado de um acúmulo de custos. 

– A reclamação geral é de que os reajustes das mensalidades 
estão muito acima da inf lação oficial, o que é verdade. No caso 
da saúde, os gastos variam com os preços dos materiais, medica-
mentos e serviços, mas também com a frequência da utilização e 
os novos itens incluídos pelas novas tecnologias. Trata-se de um 
efeito dominó que deságua nos valores das mensalidades – pondera 
Solange. 

A presidente da FenaSaúde diz ainda que, nos últimos anos, em 
consequência da recessão econômica, o número de usuários de 
planos de saúde diminuiu, mas a frequência do uso de serviços 
aumentou significativamente: 

– O volume de procedimentos médicos realizados pela saúde 
suplementar em 2016 aumentou 6,4% em relação a 2015, totali-
zando 1,465 bilhão de procedimentos ou quatro milhões por dia. 
Entretanto, em 2016 houve perda de 1,5 milhão de beneficiários.  

Operadoras de planos privados de assistência à saúde apontam 
outros fatores para o aumento de custos, como o excesso de inter-
nações e exames. 

– A principal forma de remuneração dos serviços médicos é o 
pagamento por volume de procedimentos realizados. Esse modelo 
é criticado por estimular a superutilização dos recursos da medi-
cina e a migração para materiais mais caros, mesmo que não façam 
diferença no resultado – ressalta Solange.  

Outra interferência na inf lação médica é que, a cada dois anos, 
novos procedimentos e medicamentos são incluídos na lista de 
cobertura básica obrigatória dos planos de saúde da ANS. 

– Neste caso, não há clareza se alguns itens foram incluídos corre-
tamente, e se de fato resultam em benefícios significativos. Outra 
questão são os recursos à Justiça, que muitas vezes determinam a 
inclusão de procedimentos que não estavam no contrato firmado 
entre a operadora e o usuário – pontua Flávio Bitter, diretor técnico 
e de produtos da Bradesco Saúde e vice-presidente da FenaSaúde. 

Dividir os riscos é a solução 
Para o economista Luiz Roberto Cunha, os planos de assistência 
médica deveriam estar baseados no mutualismo, em que muitos 
participantes dividem os riscos. No Brasil, porém, é crescente 
a participação de idosos (pessoas com maior risco) nos planos, 
enquanto a adesão de jovens diminuiu. Dados da FenaSaúde 
mostram que, entre março de 2016 e o mesmo mês de 2017, houve 
aumento de 1,6% no número de usuários de planos privados de 
assistência médica com 59 anos ou mais de idade, e redução no 
número de clientes nas faixas de zero a 18 anos (menos 2,6%), de 
19 a 23 anos (menos 4,8%) e de 24 a 28 anos (menos 6,6%). 

– O sistema depende de um grande número de participantes para 
dividir o risco. Mas acaba ficando sobre os que têm mais risco. É uma 
questão mais complexa e mais difícil que a Previdência Social. Todo 
empregado paga compulsoriamente o INSS. No caso dos planos de 
assistência médica, os jovens tendem a não entrar – compara Cunha. 

O superintendente executivo do IESS, Luiz Augusto Carneiro, 
cita medidas adotadas na Europa, nos EUA, na Austrália e na África 
do Sul para reduzir o custo médico-hospitalar, como a definição 
de valores fixos que as operadoras pagam aos hospitais em caso de 
internação. O valor é predeterminado segundo grupos de diagnós-
tico, idade e classificação de risco dos pacientes. 

– Nosso modelo de remuneração incentiva o desperdício e o 
aumento de custo. Mas temos consciência de que esta mudança faz 
parte de uma agenda estruturante, com todas as ações que o Brasil 
precisa para se modernizar nos próximos anos. As coisas não vão 
mudar do dia para a noite – conclui Luiz Augusto.

– Tem havido muita demanda por produtos de múltipla proteção, 
em que o cliente faz um seguro de vida (pago aos beneficiários 
depois da morte do titular) e também reserva uma parcela que 
pode ser retirada em vida. Procuramos analisar o perfil dos inves-
tidores e oferecemos uma carteira de opções, no que chamamos 
de visão única do cliente – conclui. 

A 
inflação dos custos em saúde representa um desafio 
mundial para as operadoras de Saúde Suplementar. Não 
só no Brasil, mas também em mais de 90 países, opera-
doras tentam conter o avanço da chamada Variação de 

Custo Médico-Hospitalar (VCMH), puxada por modelos inadequados 
de pagamento de prestadores, incorporação de novas tecnologias e 
de coberturas- em geral, muito mais elevadas que as anteriores – e 
envelhecimento da população (e prevalência de doenças crônicas). Em 
todo o mundo, a VCMH supera, com folgas, a inflação oficial dos países. 

O receituário comum para minar a escalada dos preços existe: as 
soluções sistêmicas para toda a cadeia envolvem mudanças no modelo 
de pagamento aos prestadores – fim do fee for service (pagamento por 
volume) e adoção do pagamento por desempenho/valor – uso mais 
racional dos planos, incluindo franquias; e comprovada efetividade das 
novas tecnologias, além de preços acessíveis, antes de sua incorporação 
por governos e reguladores, como, aliás, já recomenda a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), preocu-
pada com o risco de sustentabilidade dos sistemas públicos e privados 
de saúde diante da inflação médica.

O Brasil vive um período de inf lação em 
queda. O acumulado nos últimos 12 meses 
ficou em 2,76% até abril de 2018, segundo o 
IPCA/IBGE. Mas essa redução não é trans-
mitida para os custos de saúde. 

Calculada pelo Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar (IESS), a VCMH aponta 
crescimento nas despesas de assistência à 
saúde bem maior que o aumento geral de 

gastos calculado pelo IPCA. O índice serve de referência para o 
reajuste anual das mensalidades dos planos de assistência à saúde.  

O modo de cálculo dessas duas inf lações é fundamental para 
explicar a disparidade entre os percentuais. O IPCA leva em conta 
apenas a variação de preços de produtos e serviços. A VCMH 
calcula não só o aumento do custo de consultas médicas, exames, 
internações hospitalares e terapias, mas também a frequência com 
que cada serviço é utilizado. 

O aumento dos gastos na assistência à saúde acontece, entre 
outros fatores, pelo envelhecimento natural da população e pelo 
uso de tecnologias cada vez mais sofisticadas. E, ao contrário de 
outros setores, onde a tecnologia leva à diminuição de custos, na 
saúde a sofisticação de equipamentos gera mais despesas – com 
aquisição, manutenção e pessoal altamente especializado. 

– O IPCA verifica a variação de preços dos alimentos à passa-
gem de avião. Nos custos médico-hospitalares, existem as varia-
ções dos preços, mas também das quantidades, pois o aumento da 
frequência tem peso importante nos custos – explica o economista 

Luiz Roberto Cunha, professor da PUC-Rio e 
pesquisador do setor de saúde suplementar.  

A “inf lação médica” tem superado anual-
mente o teto de reajuste dos planos de assis-
tência médica fixado pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). Em dezembro 
de 2016, por exemplo, a VCMH dos 12 meses 
anteriores chegou a 20,4%. Para o mesmo 
período, o IPCA ficou em 6,29%. 

A ANS fixou, para o período de maio de 

C 
om patrimônio de R$ 779,65 bilhões e 13,4 milhões de 
participantes somando planos individuais e empresa-
riais, o setor de previdência complementar se adapta 
aos novos tempos. A primeira motivação é demográ-

fica, por conta do envelhecimento da população e consequente 
necessidade de formação de poupança. A outra é econômica, com 
cenário de juros baixos e busca por diversificação de investimentos 
de maneira a aumentar a atratividade. 

– O mercado da previdência aberta está vindo em processo de 
acumulação nos últimos 20 anos e entra em fase contrária nos 
próximos vinte. Portanto, haverá mecanismos mais f lexíveis de 
acesso à renda. Hoje, a previdência complementar é a compra de 
uma renda vitalícia, um contrato de risco. Se o participante viver 
mais do que a previsão da seguradora, ela assume os gastos, e se 
ele morrer prematuramente, o dinheiro fica com a seguradora. 
Atualmente, existe a opção de fazer uma composição mais flexível: 
a pessoa pode optar pela renda programada de 50% do patrimônio 
que acumulou e pela renda vitalícia de outros 50 – explica Edson 
Franco, presidente da Federação Nacional de Previdência Privada 
e Vida (FenaPrevi) e CEO de Vida e Previdência da Zurich Seguros 
para América Latina. 

Afiliada à CNseg, a FenaPrevi  representa empresas e institui-
ções dos segmentos de previdência privada e seguros pessoais:

– Uma das opções oferecidas pelas seguradoras é que o investi-
dor reduza ou aumente o valor das retiradas periódicas, de acordo 
com a fase da vida. Hoje, é comum os empregados se aposentarem 
pela previdência pública e continuarem por alguns anos atuando 
profissionalmente, com uma carga horária mais leve. Nesta fase, 
ele pode optar por uma determinada retirada e, à medida que for 
diminuindo a carga de trabalho até encerrar as atividades profis-
sionais, vai aumentando a renda programada – explica o presidente 
da FenaPrevi. 

Um dos desafios das seguradoras é evitar que o participante 
da previdência privada, depois de anos de aportes, saque todo o 
acumulado e busque outros investimentos. O diretor financeiro 
da Bradesco Seguros, Vinícius Cruz, diz que houve um processo 
de retirada de valores acumulados no período de forte recessão da 
economia e alta do desemprego, há dois anos. 

– Muita gente foi obrigada a fazer saques ou a reduzir a contri-
buição. Para os próximos anos, a tendência é de que participantes 
cheguem à fase da aposentadoria e comecem a completar a renda 
com a previdência privada. O rombo da Previdência Pública e a 
tentativa frustrada do Governo de mudar as regras da aposen-
tadoria evidenciam que o trabalhador irá continuar buscando a 
complementação da renda após deixar o mercado de trabalho.

Para essa nova fase, é fundamental a educação financeira do 

Solange Beatriz Palheiro 
Mendes, presidente da 
FenaSaúde, vê excesso de 
internações e exames no Brasil 

Nosso modelo de remuneração  
incentiva o desperdício e  
o aumento de custo
LUIZ AUGUSTO CARNEIRO,  

SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DO IESS

O cliente vai buscar alternativas agora.  
É um momento que demanda mais assessoria  
e mais aconselhamento financeiro
EDSON FRANCO, PRESIDENTE DA FENAPREVI. 

Aumento da expectativa de vida e juros mais baixos fazem seguradoras reformularem seus produtos

Custos levam em conta não apenas os preços,  
mas a frequência de uso de consultas, exames, internações e terapias

Previdência Privada encara  
fase de mudanças

Inflação médica: um desafio 
mundial da Saúde Suplementar

participante para calcular o valor mensal necessário para manter o 
padrão de vida. É importante considerar, por exemplo, que muitas 
pessoas passarão a pagar integralmente o plano de saúde, pois não 
terão mais o empresarial. 

Juros baixos, novas aplicações
Outra mudança importante no setor de previdência privada é a 
queda da taxa de juros, que está em 6,5%. Esse novo patamar desafia 
investidores a buscar novos caminhos para garantir rentabilidade, 
fora das aplicações em renda fixa, antes atrativas pelos juros altos.  

A hora é de aposta em renda variável, no mercado de ações, opção 
que investidores conservadores costumam olhar com descon-
fiança. Neste momento, o diálogo entre as seguradoras e os clien-
tes é fundamental.

 A resolução 4.444 do Conselho Monetário Nacional (CMN), 
aprovada no fim de 2015, dá mais liberdade para os fundos diver-
sificarem as aplicações. Pelas novas regras, os investidores em 
previdência privada podem aumentar o percentual de aplicação 
em rendas variáveis. A proporção, que era de 49%, passou para 70% 
do patrimônio acumulado. 

A mudança abre um leque de opções e demanda mais atenção 
dos investidores, que poderão aumentar os riscos, mas também os 
ganhos futuros. Os fundos também passam a poder cobrar taxas 
de performance. 

– O cliente vai buscar alternativas agora. É um momento que 
demanda mais assessoria e mais aconselhamento financeiro. O 
consumidor poderá reorganizar os investimentos, migrar de um 
produto para outro. São produtos com taxa de performance, onde 
a seguradora divide o risco e o sucesso com o cliente e cobra taxa 
de acordo com o resultado – pontua Edson Franco, da FenaPrevi. 

Para muitos investidores será um aprendizado. O cliente de 
previdência privada tem perfil mais conservador. A estratégia 
para decidir onde aplicar os recursos dos clientes na previdência 
é bastante concentrado em renda fixa. Agora, eles serão apresen-
tados a um novo mundo, de aplicação em ações. 

Segundo Edson Franco, a tendência do setor de previdência 
complementar aberta é de crescimento constante, sem grandes 
oscilações, como tem ocorrido ao longo dos anos. Em 2017, o setor 
ganhou 200 mil novos participantes, somando planos individuais 
e coletivos.  

– Por definição este é um segmento de longo prazo. É verdade 
que existe o contexto específico de cada ano, mas não vamos ver o 
setor se beneficiando com crescimentos múltiplos nem sofrendo 
perdas significativas – afirma o presidente da FenaPrevi.

Para Vinícius Cruz, o setor de seguro pessoal também passa por 
um momento de mudança, com oferta de novos produtos. 
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