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múl%plos	  futuros	  imprevisíveis	  	  
•  A	  questão-‐chave	  é:	  como	  podemos	  lidar	  com	  os	  riscos	  e	  as	  

incertezas	  do	  futuro?	  	  

•  O	  ônus	  para	  se	  garan%r	  contra	  o	  infortúnio	  cai	  sobre	  o	  indivíduo?	  	  

•  Ou	  deveríamos	  confiar	  na	  caridade	  voluntária	  dos	  seres	  humanos,	  
nossos	  semelhantes,	  quando	  as	  coisas	  dessem	  errado?	  	  

•  Ou	  deveríamos	  ser	  capazes	  de	  contar	  com	  o	  Estado	  –	  	  
em	  outras	  palavras,	  nas	  contribuições	  compulsórias	  dos	  
contribuintes,	  nossos	  semelhantes	  –	  	  
para	  socorrer	  quando	  alguma	  calamidade	  acontecer?	  



Complexo	  do	  Capitalismo	  de	  Desastre	  	  
•  Os	  desastres	  naturais	  deixam	  claro	  os	  defeitos	  de	  	  

um	  sistema	  de	  seguro	  que	  divide	  as	  responsabilidades	  entre	  	  
as	  companhias	  privadas	  de	  seguros,	  que	  oferecem	  proteção	  
contra	  danos,	  e	  o	  governo	  federal,	  que	  oferece	  defesa	  civil.	  	  

•  Nesses	  momentos	  de	  aflição,	  o	  trabalho	  das	  companhias	  de	  
seguro	  deixa	  de	  ser	  ajudar	  os	  donos	  de	  apólices	  desalojados,	  	  
mas	  sim	  o	  de	  evitar	  pagá-‐los,	  asseverando	  que	  os	  danos	  	  
que	  suas	  propriedades	  tenham	  sofrido	  foram	  devido	  à	  
calamidade	  natural	  não	  coberta.	  	  

•  Inclusive	  passam	  a	  classificar	  a	  região	  	  
como	  “zona	  não	  assegurável”.	  



probabilidades	  de	  calamidades	  

•  Os	  desastres	  podem	  ser	  
pequenos	  negócios	  
privados,	  como	  também	  
grandes	  e	  públicos:	  
doenças,	  acidentes,	  
incapacidade	  de	  
trabalhar	  ou	  se	  manter,	  
envelhecimento,	  morte,	  
dependentes	  sem	  
apoio.	  

•  O	  ponto-‐chave	  	  
é	  que	  poucas	  dessas	  
calamidades	  são	  
eventos	  aleatórios:	  
dados	  em	  longo	  prazo,	  
que	  demonstram	  certa	  
regularidade,	  permitem	  
vincular	  probabilidades	  
à	  incidência	  e	  à	  escala	  
dos	  desastres.	  	  



princípio	  fundamental	  do	  seguro	  
•  Poupar	  antes	  de	  uma	  provável	  adversidade	  futura	  permanece	  	  

o	  princípio	  fundamental	  do	  seguro,	  seja	  contra	  a	  morte,	  	  
os	  efeitos	  da	  velhice,	  da	  doença	  ou	  de	  acidente.	  	  

•  O	  desafio	  é	  saber	  o	  quanto	  invesJr	  e	  
	  o	  que	  fazer	  com	  esses	  invesJmentos	  financeiros.	  

•  Os	  primeiros	  arranjos	  de	  seguros	  %nham	  	  
o	  caráter	  de	  emprésJmos	  condicionais	  a	  mercadores	  	  
que	  seriam	  cancelados	  no	  caso	  de	  um	  acidente,	  infortúnio,	  revés.	  	  

•  Gradualmente,	  esses	  contratos	  se	  tornaram	  padronizados.	  	  



base	  teórica	  	  
•  Os	  riscos	  dos	  seguradores	  eram	  ilimitados:	  o	  obje%vo	  era	  coletar	  

prêmios	  suficientes,	  em	  qualquer	  ano,	  para	  cobrir	  os	  pagamentos	  
dos	  sinistros	  daquele	  ano	  e	  deixar	  uma	  margem	  de	  lucro.	  	  

•  Os	  riscos	  limitados	  chegaram	  ao	  negócio	  dos	  seguros	  	  
no	  início	  do	  século	  XVIII;	  antes,	  todas	  as	  formas	  de	  seguro	  	  
eram	  ainda	  uma	  forma	  de	  jogo	  de	  azar,	  	  
pois	  não	  exisJa	  uma	  base	  teórica	  adequada	  	  
para	  a	  avaliação	  dos	  riscos	  que	  estavam	  sendo	  cobertos.	  

•  Então,	  começando	  por	  volta	  de	  1660,	  a	  base	  teórica	  foi	  sendo	  
criada:	  probabilidade,	  expectaJva	  de	  vida,	  grau	  de	  certeza,	  
distribuição	  normal,	  uJlidade,	  inferência.	  



seis	  rupturas	  cruciais	  da	  
matemá%ca	  atuarial	  	  

1.  A	  primeira	  foi	  a	  probabilidade,	  com	  o	  insight	  de	  	  
Blaise	  Pascal	  de	  que	  “o	  medo	  do	  dano	  deve	  ser	  
proporcional	  não	  meramente	  à	  gravidade	  do	  dano,	  	  
mas	  também	  à	  probabilidade	  do	  evento”.	  	  

2.  O	  cálculo	  da	  expectaKva	  de	  vida	  buscava	  	  
esJmar	  a	  possibilidade	  de	  morrer	  de	  determinada	  
causa,	  tomando	  como	  base	  as	  estaMsJcas	  oficiais	  de	  
mortalidade,	  deduzindo	  as	  probabilidades	  de	  	  
não	  morrer	  em	  um	  determinado	  ano.	  	  



seis	  rupturas	  cruciais	  da	  
matemá%ca	  atuarial	  	  

3.  A	  dedução	  da	  certeza	  através	  da	  Lei	  dos	  Grandes	  Números	  de	  
Jacob	  Bernoulli,	  em	  1705,	  propôs	  que,	  “sob	  circunstâncias	  
similares,	  a	  ocorrência	  (ou	  não	  ocorrência)	  de	  um	  evento	  no	  
futuro	  seguirá	  o	  mesmo	  padrão	  que	  foi	  observado	  no	  passado”.	  	  

4.  A	  curva	  do	  sino	  expressa	  a	  distribuição	  normal,	  isto	  é,	  	  
que	  os	  resultados	  de	  qualquer	  Jpo	  de	  processo	  repeJdo	  
poderiam	  ser	  distribuídos	  ao	  longo	  de	  uma	  curva,	  	  
de	  acordo	  com	  sua	  variação	  em	  torno	  do	  desvio	  médio	  ou	  
padrão.	  	  
–  Assim,	  as	  irregularidades	  não	  trarão	  nenhuma	  desproporção	  	  

à	  recorrência	  das	  grandes	  probabilidades.	  	  



seis	  rupturas	  cruciais	  da	  
matemá%ca	  atuarial	  	  

5.  Em	  1738,	  o	  matemá%co	  suíço	  Daniel	  Bernoulli	  propôs	  que	  	  
“a	  uKlidade	  resultante	  de	  qualquer	  pequeno	  aumento	  na	  
riqueza	  será	  inversamente	  proporcional	  à	  quanJdade	  de	  	  
bens	  previamente	  possuídos”.	  	  	  

6.  Finalmente,	  em	  1764,	  Thomas	  Bayes	  antecipa	  a	  formulação	  
moderna	  da	  inferência,	  propondo	  que	  “a	  uJlidade	  esperada	  	  
é	  a	  probabilidade	  de	  um	  evento	  mul%plicado	  pelo	  pagamento	  	  
recebido	  no	  caso	  daquele	  evento”.	  	  

•  Em	  resumo,	  não	  foram	  os	  comerciantes,	  mas	  sim	  	  
os	  matemáJcos	  os	  verdadeiros	  progenitores	  do	  seguro	  moderno.	  



Mercado	  de	  Previdência	  



Bônus	  demográfico	  
•  É	  o	  aproveitamento	  do	  período	  em	  que	  a	  estrutura	  etária	  da	  

população	  atua	  no	  senJdo	  de	  facilitar	  o	  crescimento	  econômico.	  	  

•  O	  bônus	  demográfico	  acontece	  quando	  há:	  
1.  grande	  con%ngente	  da	  população	  em	  idade	  produJva	  e	  	  
2. menor	  percentual	  de	  crianças	  e	  idosos	  no	  total	  da	  população.	  

•  O	  bônus	  demográfico	  é	  temporário	  e	  refere-‐se	  ao	  	  
crescimento	  da	  renda	  excedente	  resultante	  do	  	  
aumento	  da	  razão	  entre	  renda	  e	  consumo	  na	  população,	  	  
decorrente	  das	  transições	  demográfica	  e	  da	  estrutura	  etária.	  
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Estrutura etária brasileira 1950 - 2030 
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Envelhecimento	  do	  população	  
•  No	  ano	  2000,	  o	  número	  de	  pessoas	  com	  60	  anos	  ou	  
mais	  era	  de	  14	  milhões	  de	  pessoas,	  enquanto	  o	  número	  
de	  jovens,	  entre	  zero	  e	  14	  anos,	  era	  de	  51	  milhões.	  	  

•  O	  perfil	  apontado	  pelo	  IBGE	  para	  2050	  é	  que	  	  
a	  população	  jovem	  irá	  diminuir	  em	  termos	  absolutos	  	  
de	  51	  para	  28	  milhões	  de	  pessoas.	  	  

•  A	  população	  idosa	  de	  60	  anos	  ou	  mais	  vai	  aumentar	  	  
de	  14	  para	  64	  milhões.	  	  

•  Em	  2050,	  haverá	  mais	  de	  três	  vezes	  o	  número	  de	  idosos,	  
em	  termos	  absolutos,	  por	  população	  economicamente	  
a%va	  do	  que	  hoje.	  



Análise	  do	  potencial	  de	  crescimento	  da	  população	  
contribuinte	  para	  Planos	  de	  Previdência	  Privada	  

•  Classe	  C	  (renda	  familiar	  
entre	  R$	  1.115	  e	  	  
R$	  4.807),	  no	  ano	  de	  
2008,	  concentrou	  quase	  
metade	  da	  população	  
(49,2%),	  ou	  seja,	  	  
91,8	  milhões	  pessoas,	  
sendo	  que	  era	  
composta	  por	  	  
65,9	  milhões	  pessoas	  
em	  2003.	  

•  Teto	  do	  salário	  bene]cio	  
dos	  previdenciários	  do	  
INPS	  era	  de	  R$	  3.218,90,	  	  
mas	  R$	  666,65	  	  
era	  o	  valor	  médio	  recebido	  
por	  22.388.404	  deles	  e	  	  
R$	  1.128,22,	  pelos	  
4.224.780	  aposentados	  	  
por	  tempo	  de	  contribuição.	  



InvesKdores	  `picos:	  “poupadores”	  

Em jun/2009, o total de clientes com mais de R$ 50 mil na poupança,  
segundo dados do FGC (Fundo Garantidor de Crédito),  
era 972.412, ou seja, 1,06% do total de 91,835 milhões. 
 
O total de clientes com depósitos até R$ 50 mil,  
no final do primeiro semestre de 2009, era 90,863 milhões. 
 
Entre jun/2007 e jun/2009, o número de "milionários” na poupança 
aumentou de 2.946 para 4.410 pessoas. 



InvesKmentos	  em	  poupança	  



Potenciais	  invesKdores	  	  
em	  renda	  variável	  

•  8.539.924	  clientes	  dos	  
Administradores	  de	  
Recursos	  de	  Terceiros,	  	  
cujos	  a%vos	  somavam	  	  
R$	  1.303,111	  bilhões,	  sendo	  
R$	  413,335	  bilhões	  (32%)	  
em	  invesJmentos	  diretos	  de	  
clientes	  pessoas	  Zsicas	  	  
nos	  segmentos	  Private,	  
Varejo	  Alta	  Renda,	  Varejo.	  

•  Private:	  R$	  155,728	  bilhões	  =	  
12%	  (ItauUnibanco:	  	  
R$	  61,896	  bilhões	  =	  40%)	  

•  Varejo	  alta	  renda:	  R$	  106,979	  
bilhões	  =	  8%	  (ItauUnibanco:	  	  
R$	  36,358	  bilhões	  =	  34%;	  
Santander-‐Real:	  	  
R$	  27,680	  bilhões	  =	  26%	  )	  

•  Varejo:	  R$	  150,628	  bilhões	  =	  
12%	  (Banco	  do	  Brasil:	  	  
R$	  44,765	  bilhões	  =	  30%;	  	  
Caixa:	  R$	  46,297	  bilhões	  =	  30%)	  



InvesKdores	  “qualificados”	  
•  147.000	  milionários	  em	  2009.	  
•  598.352	  contas	  de	  invesKdores	  pessoas	  ]sicas	  	  
na	  BOVESPA.	  	  

•  196.370	  invesKdores	  com	  ofertas	  colocadas	  via	  	  
Home	  Broker	  com	  par%cipação	  no	  número	  de	  negócios	  
do	  segmento	  Bovespa	  de	  30,40%.	  	  

•  137.978	  coKstas	  de	  clubes	  de	  invesJmento.	  	  
•  160.030	  invesKdores	  cadastrados	  no	  Tesouro	  Direto,	  	  
•  2,42	  milhões	  de	  parKcipantes	  	  
no	  Sistema	  de	  Previdência	  Complementar.	  



ParKcipação	  dos	  InvesKdores	  
•  Os	  invesKdores	  insKtucionais	  lideraram	  a	  
movimentação	  financeira	  no	  segmento	  Bovespa,	  
em	  julho	  de	  2010,	  com	  par%cipação	  de	  36,17%.	  	  

•  Na	  segunda	  posição,	  ficaram	  os	  invesKdores	  
estrangeiros,	  que	  ob%veram	  par%cipação	  de	  
27,72%.	  	  

•  As	  pessoas	  ]sicas	  movimentaram	  27,56%.	  	  
•  As	  insKtuições	  financeiras	  ficaram	  com	  6,51%;	  	  
as	  empresas,	  com	  1,99%.	  



Ibovespa:	  fechamento	  anual	  	  
entre	  1995	  e	  agosto	  2009	  

Taxa média de crescimento anual entre o final de 1995 e agosto de 2009: 20,2% 
Taxa média de crescimento anual entre o final de 1995 e o final de 2002: 14,8% 
Entre 2000 e 2002: - 13% aa; IPCA em 2000 = 6%; 2001 = 7,7%; 2002 = 12,5%;  

Taxa SELIC real de 2002 a 2008 = 5,3% - 12,9% - 8% - 12,6% - 11,6% - 7,1% - 6,2%. 
Taxa média de crescimento anual entre o final de 2002 e agosto de 2009: 25,9% 



Ibovespa:	  maior	  e	  menor	  fechamento	  
do	  ano	  entre	  1995	  e	  julho	  de	  2010	  
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fercos@eco.unicamp.br	  
hep://fernandonogueiracosta.wordpress.com/	  


