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Confira a entrevista do economista Marcelo Neri a Marcio Coriolano

O economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Marcelo Neri estima que pessoas com
nível superior de escolaridade têm três vezes e meia mais chances de comprar um seguro
do que os chamados “analfabetos funcionais”. O presidente da CNseg, Marcio Coriolano,
explica, por sua vez, que o nível de escolaridade não é o único fator que impede a compra
de seguros, mas também o conhecimento acerca do seguro adequado para cada área da
vida. “Não é preciso ter apenas o conhecimento geral sobre a vida, é preciso ter um
conhecimento específico sobre a importância que o seguro tem para a proteção de
patrimônios, renda e para o futuro das famílias.”

>> Clique aqui para ouvir a entrevista na íntegra:
http://radio.cnseg.org.br/radiocnseg/entrevistas/fala-presidente-educacao-base-primordial-
para-entender-a-importancia-dos-seguros-2/
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IIMPORTANTE.: Voce pode replicar este artigo. desde que respeite a Autoria
integralmente e a Fonte...

 www.segs.com.br

No Segs, sempre todos tem seu direito de resposta, basta nos contatar que voce sera
atendido.- Importante sobre Autoria ou Fonte..: - O Segs atua como intermediario na

divulgacao de resumos de noticias (Clipping), atraves de materias, artigos, entrevistas e
opinioes. - O conteudo aqui divulgado de forma gratuita, decorrem de informacoes

advindas das fontes mencionadas, jamais cabera a responsabilidade pelo seu conteudo ao
Segs, tudo que e divulgado e de exclusiva responsabilidade do autor e ou da fonte

redatora. - "Acredito que a palavra existe para ser usada em favor do bem. E a inteligencia
para nos permitir interpretar os fatos, sem paixao". (Autoria de Lucio Araujo da Cunha) - O
Segs, jamais assumira responsabilidade pelo teor, exatidao ou veracidade do conteudo do
material divulgado. pois trata-se de uma opiniao exclusiva do autor ou fonte mencionada. -
Em caso de controversia, as partes elegem o Foro da Comarca de Santos-SP-Brasil, local

oficial da empresa proprietaria do Segs e desde ja renunciam expressamente qualquer
outro Foro, por mais privilegiado que seja. O Segs trata-se de uma Ferramenta totalmente

automatizada e controlada por IP. - "Leia e use esta ferramenta, somente se concordar
com todos osTERMOS E CONDICOES DE USO".
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