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Microsseguro
(NÃO ASSINADO)
Funenseg | Seguro em Pauta

Produto para população carente
Ontem foi o primiero dia do I Workshop de s, promovido pela Comissão Consultiva de s do Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP), no auditório do Ministério da Fazenda, no centro do Rio. O que é o produto? É a proteção
financeira para a população de baixa renda contra riscos específicos em troca de pagamento de prêmios proporcionais às
probabilidades e aos custos dos riscos envolvidos.
O superintendente da Susep e presidente da Comissão, Armando Vergilio, destacou que o microsseguro é um marco
regulatório importante para o país. "O objetivo desse primeiro workshop é, justamente, explicar o que será esse novo
mercado. Diante de pesquisas e estudos realizados, foi identificado que o nosso foco será a população de baixa renda.
Algo em torno de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao seguro pelo seu alto custo", disse o executivo,
enfatizando a relação social do produto.
"O microsseguro significará uma ferramenta de inclusão social da população carente, que estará mais amparada por
eventuais riscos. Lembrando sempre que a sociedade precisa se reeducar para entender melhor o produto. O
microsseguro não é meio seguro por meio preço, mas sim algo rápido e simplificado para atender às necessidades da
população."
Outra personalidade relacionada ao microsseguro presente no evento foi o consultor internacional Hennie Bester. O
executivo também destacou o produto como um fator para inclusão, mas citando a relação econômica dos países após a
crise mundial. "Quando falamos em microsseguros estamos nos referindo ao seguro para uma população que não tem
acesso às informações. A crise mundial abalou todos, com menos ou mais intensidade. Desta forma, precisamos analisar
o produto como algo promissor para o Brasil", explicou ele.
Hoje será o último dia do evento, com dois painéis. O primeiro será apresentado pelo professor Diretor do Instituto de
Ciências Econômicas e Gestão da Universidade Santa Úrsula, José Luiz Carvalho. Já o segundo será liderado pelo
economista-chefe do Centro de Políticas Socias da FGV, Marcelo Néri. O presidente da Escola Nacional de Seguros e da
Fenacor, Robert Bittar, será o responsável pelo encerramento do workshop.
Criada em 2008, a Comissão Consultiva de s é formada por representantes da Escola Nacional de Seguros, Secretaria
Executiva do Ministério da Fazenda, Secretaria de Política Econômica, Superintendência de Seguros Privados, Banco
Central do Brasil, Ministério da Previdência Social, CNSeg e Fenacor.

