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• PESQUISA DE MARCELO NERI, 
DA FGV, AFERE OTIMISMO COMO 
PROFISSÃO DE FÉ DE BRASILEIRO

• IMPACTOS DA TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL NOS NEGÓCIOS DO 
SEGURO SÃO REVOLUCIONÁRIOS

• CONFIRA ALGUMAS DAS NOVIDADES 
DO PROJETO DE REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FENAPREVI

A FORÇA DO SEGURO
A SERVIÇO DO PAÍS

EXPERTISE E GARANTIAS
PODEM ACELERAR INVESTIMENTOS

NA INFRAESTRUTURA NACIONAL
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[Por: Marcio Serôa de Araujo Coriolano  Foto: Arquivo CNseg]EDITORIAL | 

D estravar a economia é a men-
sagem-chave nesta edição 
da Revista de Seguros, a úl-
tima do ano, e o presente de 

Natal esperado por todos. A infraestrutura é 
o caminho mais assertivo para a retomada 
econômica. Os investimentos nesse setor não 
passam de 1,67% do PIB, quando o ideal seria 
uma taxa de 4% a 5% , ou algo em torno de  
R$ 300 bilhões por ano ao longo de uma déca-
da. Sem a capacidade financeira do Governo 
para executar os investimentos necessários, 
restam as parcerias com o setor privado para 
aumentar os aportes em infraestrutura. A ade-
rência depende, contudo, de marcos regulató-
rios eficientes, segurança jurídica e estrutura-
ção de projetos de qualidade. 

Outra reportagem avalia o primeiro aniver-
sário da reforma trabalhista, que não gerou os 
efeitos positivos na taxa de ocupação, e o que 
esperar para os próximos anos. E aborda ou-
tro paradoxo: o brasileiro não confia tanto no 
futuro do País, mas é um otimista inveterado 
em relação a seu próprio futuro. É o que revela 
o estudo “Felicidade Futura”, que mede a ex-

NOVOS INVESTIMENTOS:
O PRESENTE ESPERADO POR 
TODOS PARA A FELICIDADE GERAL 
DA NAÇÃO E DOS SEGUROS

pectativa de satisfação com a própria vida em 
anos.  Afinal, somos mesmo muito mais cigar-
ra do que formiga, como afirma o economista 
da FGV Marcelo Neri, autor do estudo.

Talvez o brasileiro seja um híbrido desses 
extraordinários personagens da fábula de  
La Fontaine. Pensando nos investimentos 
esperados pela cadeia de petróleo e gás,  
R$ 448 bilhões, e R$ 1,7 trilhão em tributos nas 
próximas décadas, a partir das novas concessões 
de áreas do pré-sal no País, não há como não 
ser otimista, como a cigarra. Porém, a par dos 
problemas do déficit da Previdência Pública e 
do risco de sua insolvência sem a reforma, im-
possível deixar de pensar no “inverno rigoroso”, 
como a formiga, e se preparar para estruturar a 
própria Previdência Complementar. Nesta edi-
ção, conheça a proposta de novo modelo previ-
denciário da FenaPrevi.

Outro tema é o marketing digital e um novo 
dilema. Ou seja, enquanto se avalia qual a pla-
taforma mais precisa para essa comunicação 
entre empresas e pessoas, um personagem co-
meça a se destacar nessa nova fase do marke-
ting: os influenciadores digitais, a bola da vez da 

comunicação online, após o boom dos bloguei-
ros e moderadores da primeira década do sé-
culo XXI. Esse mercado movimentou cerca de  
US$ 4 bilhões em 2017, mas esses recursos, de 
fato, influenciam o consumidor? 

De volta ao futuro, confira a agenda de tra-
balho do mercado segurador para incorporar 
a transformação digital nos negócios e sobre-
viver ao cenário revolucionário esquadrinha-
do em painéis do 12º Insurance Meeting e do  
3º Encontro de Inteligência de Mercado.

Já os cinco dirigentes das nossas entidades do 
setor segurador (CNseg, FenSeg, FenaPrevi, 
FenaSaúde e FenaCap) começam a contagem 
para encerrar o mandato. Dois deles - CNseg 
e FenaCap -, se candidatam à renovação do  
comando. Todos falam dos desafios que tiveram 
em sua gestão. O novo mandato começa em  
fevereiro (Federações) e abril (CNseg) de 2019, 
estendendo-se até 2022.

Confira ainda as notícias dos segmentos  
de Seguros Gerais, Saúde Suplementar, Previ-
dência e Capitalização.

Boa leitura e próspero Ano Novo!

thiago.cavalcante
Realce
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[Por: Mário Moreira 
Fotos: Saulo Cruz]

ENTREVISTA  | Marcelo Neri, economista do FGV Social

OTIMISMO AINDA É 
A PROFISSÃO DE FÉ DO 

BRASILEIRO

O brasileiro valoriza muito suas ex-
pectativas, mas tem dificuldade 
em encarar problemas coletivos. 
É o que concluiu o economis-

ta Marcelo Neri, do FGV Social, num estudo 
baseado em pesquisa sobre os microdados do 
Gallup em 160 países, de 2006 a 2014. No paper  
“Felicidade Futura”, conceito que mede a ex-
pectativa de satisfação com a própria vida dali 
a cinco anos, ele mostra que o brasileiro ficou 
sempre em primeiro lugar (nota mínima de 
8,44), mas, para o futuro do País, a nota foi de 6,8.

Já no estudo “Percepções da Crise” do FGV 
Social, que processa dados do Gallup de 2010 
a 2017 em 124 nações, Neri revela o quanto a 
crise afetou o otimismo do brasileiro. Até 2014,  
a população liderava na felicidade futura; em 
2015, caiu para segundo e, em 2017, para quin-
to, com nota 8,1. Em entrevista à Revista de  
Seguros, Neri diz que os dados subjetivos já 
mostravam, a partir de 2010, uma crescente 
insatisfação com o País, o que os índices socio-
econômicos e, na sequência, os eleitorais só 
captariam dali a alguns anos.

O brasileiro continua entre os povos  
mais otimistas?

Marcelo Neri: Sim, mesmo com uma 
queda grande na pesquisa. O brasileiro tem 
uma certa incoerência. Dá uma nota alta para 
sua vida, mas, para a felicidade geral da nação, 
a nota é bem mais baixa. Somos muito mais ci-
garra do que formiga. Tendemos a ser otimistas 
sobre o futuro, mas não enxergamos o outro.  
Os grandes problemas do País são coletivos.  
O Brasil é um dos países mais desiguais do 
mundo, e a desigualdade é uma característica 
da relação, não do indivíduo em isolamento.  
É assim com os grandes problemas urbanos bra-
sileiros, como violência e trânsito. 

Quais as consequências, do ponto de vista 
econômico, social e de políticas públicas?

Isso ajuda a explicar, por exemplo, por que 
os juros aqui são tão altos. Como é otimista, 
o brasileiro precisa ter uma taxa de desconto 
muito alta para não consumir tudo. E o brasi-
leiro poupa pouco: a taxa de poupança fami-
liar brasileira é um quarto da chinesa. Quanto 
às políticas públicas, qual é o pior serviço do  

"O brasileiro tem uma 
certa incoerência. 
Dá nota alta para 
sua vida, mas, para 
a felicidade geral 
da nação, a nota 
é bem mais baixa. 
Somos muito mais 
cigarra do que 
formiga. Tendemos 
a ser otimistas sobre 
o futuro, mas não 
enxergamos o outro."

thiago.cavalcante
Realce
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Brasil? Esgoto. Metade da população não tem. 
Se eu não tenho luz ou água em casa, tenho 
um problema. Se não tenho saneamento, os 
meus vizinhos têm um problema. Problemas 
coletivos são uma característica nossa. Houve 
pontos de avanço forte nos últimos 50 anos: o 
País virou democracia, reduziu a inflação e a  
desigualdade, mas não conseguiu endereçar 
outros problemas, como criminalidade. Tanto 
que, mesmo quando a economia estava cres-
cendo, a violência aumentava ainda mais no 
Nordeste.

E do ponto de vista da felicidade futura?
Se você espera muito do futuro, a chance de 

se decepcionar é grande. O brasileiro é otimis-
ta, mas não trabalha em conjunto. Como na 
inflação: eu reajustava o meu preço, o outro re-
ajustava o salário, e o conjunto era uma loucura.  
Nos últimos anos, mesmo com a crise, a  
felicidade futura ainda é a quinta do mundo, e 
com uma crise social e política durante a maior  
recessão da nossa história documentada.  
Em relação ao tamanho da crise, a gente man-
teve um otimismo relativamente alto. A nota 

caiu para 8,1, é uma queda grande, e talvez até 
tenha normalizado um pouco as expectativas, 
mas que ainda são altas.

Muitas pessoas têm migrado para o interior. 
Tem a ver com a queda do otimismo?

Elas fogem do caos urbano em meio à 
recessão. Na Índia ou na China, a metade 
da população é rural, aqui no Brasil só 15%.  
Até você ofertar serviços públicos num país 
em que 85% da população mora em cidades  
geram um ganho de escala gigantesco. Mas 
não se transforma essa vantagem em virtude. 
Por exemplo, você pode montar centrais de sa-
neamento aqui no Grande Rio para 10 milhões 
de pessoas. No interior, é mais difícil, pois as 
moradias são mais dispersas. Se você olhar as 
manifestações de 2013, verá que os dados desde 
2011 já mostravam piora na satisfação com os 
serviços públicos, na percepção da violência e 
da corrupção. O quadro econômico começou 
a desandar mais claramente a partir de 2012. 
A recessão veio em 2015, mas já se falava em 
PIBinho desde 2012. O social, sim, desandou 
no final de 2014. O terceiro trimestre de 2014 

“Quando olha 
para si no futuro, 
ainda é o quinto 
mais otimista. Só 
que a percepção 
de violência, de 
corrupção no 
sistema eleitoral, 
a desconfiança no 
Governo, tudo veio 
piorando chegando 
a recordes mundiais 
negativos.”
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ENTREVISTA  | Marcelo Neri, economista do FGV Social

foi o ápice: menor desemprego, maior salário, 
menor pobreza, menor desigualdade. Então, o 
subjetivo antecipava coisas que o econômico e 
o social só registraram depois. No meu caso foi 
sabedoria após os fatos.

Na pesquisa “Percepções da Crise”, dados 
de 2017 revelam que 68% dos brasileiros se sen-
tem inseguros ao sair à noite; só 14% creem na 
honestidade das eleições; 82% não confiam no  
Governo Federal. O brasileiro começou a perce-
ber mais os problemas?

Isso quando ele olha para o entorno. Quan-
do olha para si no futuro, ainda é o quinto mais 
otimista. Essa contradição ajuda a entender 
os problemas do País. Só que a percepção de 
violência, de corrupção no sistema eleitoral, a 
desconfiança no Governo, tudo veio piorando 
ao longo da década chegando a recordes mun-
diais negativos. A desconfiança já estava pio-
rando, mas, em 2013, deu um primeiro salto; em 
2015, com a recessão, outro salto. Está agora no 
ponto mais alto da série, mas era uma deterio-
ração anunciada.  Há uma pergunta na pesqui-
sa sobre se alguém da família foi roubado nos  
12 meses anteriores. O Brasil é o 49º nesse 
quesito. Mas, no medo da violência, é o se-
gundo pior. O medo é maior que a própria 
violência. A desaprovação das lideranças po-
líticas piorou muito em 2013 e está no ponto 

para 41% a aprovação das lideranças, mas 
em 2015 recuperou para 51%. Foi a época da  
Primavera Árabe. No Brasil, caiu de 55%, que 
era a maior, para 37%. Em 2015, foi ladeira  
abaixo, e o mundo se recuperou. O Brasil foi 
para 15% em 2015 e 11% em 2017.

Com a sociedade tão dividida, como o  
Governo eleito pode apontar para um caminho 
que permita ao brasileiro retomar o otimismo?

De um lado, é necessário unir o País. Preci-
sávamos de um Nelson Mandela tupiniquim, 
que olhasse para o outro lado, visto como ini-
migo – na verdade, adversário –, com os olhos 
do outro também, como Mandela fez. O novo 
Presidente também tem que dar um choque 
na desconfiança. Como um mercado de cré-
dito ou de seguro funciona sob desconfiança? 
As eleições geram uma mudança inicial que 
tem que ser impulsionada. De 1930 a 1980, 
o Brasil foi o segundo País que mais cresceu 
economicamente, mas no social era pífio. Em 
1980, a educação média era de três anos de es-
tudo. Desde 1980, viramos democracia, o so-
cial avançou bastante, mas o econômico ficou 
estagnado. A educação média passou de três 
para nove anos, e a produtividade não cresceu. 
A expectativa de vida avançou 10 anos, mas 
não fizemos a Reforma da Previdência. Há 
questões que a gente não endereçou.

Mas isso não foi conseguido nos últimos  
15 ou 20 anos?

Não nos fundamentos. Houve o boom de 
commodities, políticas expansionistas, mas o 
Brasil sempre cresceu com a média mundial. 
Nunca foi um emergente. Agora virou sub-
mergente, boiava, subia com a maré. A renda 
subiu, a produtividade não. As pessoas estão 
vivendo mais, mas o equilíbrio fiscal não está 
garantido. Não se fez o dever de casa: reforma 
da previdência, reforma tributária, melhoraria 
do ambiente de negócios. O social avançou 
de modo impressionante, mas sem os funda-
mentos de longo prazo. Agora não só o econô-
mico está caindo, mas também o social. Em 
três anos, de 2014 a 2017, a pobreza aumentou 
33%, a mortalidade infantil aumentou. O Bra-
sil tem que conciliar o social e o econômico, 
até porque eles têm sinergia. É preciso traba-
lhar com todas as variáveis. O País é muito 
complexo para ser resumido a um lado só.   

"Precisávamos de 
um Nelson Mandela 
tupiniquim, que 
olhasse para o outro 
lado, visto como 
adversário, com 
os olhos do outro 
também, como 
Mandela fez. O novo 
presidente tem que 
dar um choque na 
desconfiança."

mais alto, mas vem decaindo desde 2015. É 
o maior da série histórica, entre todos os pa-
íses ao longo dos anos com 733 episódios. O 
Brasil, apesar de ter vivido sua maior reces-
são, não é o País mais pobre do mundo, está 
ainda próximo da média. Os dados globais 
mostram que, de 2011 para 2013, caiu de 48% 
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