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O papel do resseguro como suporte ao 
desenvolvimento dos negócios 

Aspectos financeiros, "underwrinting", precificação e produtos 



2

Agenda
• O papel do ressegurador/resseguro
• Inovação em Subscrição

– Subscrição com foco no cliente
– O uso das redes sociais na subscrição
– Novo dispositivo para substituição de exames de saúde
– Cotação cognitiva
– Nova metodologia de precificação para seguro de vida
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O papel do ressegurador é...

Viabilizar negócios:

Alívio de capital
Aumento da capacidade 

Estabilização dos resultados
Melhora da Margem de Solvência
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Compartilhar experiências:

O papel do ressegurador é...

Transferência de know-how para subscrição
Acesso à experiência e aos serviços do ressegurador
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Proteger :

O papel do ressegurador é...

Pulverização dos Riscos
Proteção para Catástrofes
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Inovar na Subscrição:
Ser mais ágil e preciso na subscrição sem 

aumentar o risco do negócio

O papel do ressegurador é...
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Subscrição com foco no 
cliente

Inovação em Subscrição:
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Inovação em Subscrição

Foco no cliente

A subscrição com foco no cliente consiste em criar novos produtos mais alinhados as principais

necessidades do público alvo.

Estudar o cliente Produto final 
mais adequado

Necessidades

Anseios
Análise do 

comportamento do 
consumidor

Subscrição 
com foco no cliente

Perfil comportamental

Linguagem apropriada
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O uso das redes sociais na 
subscrição

Inovação em Subscrição:



10

Inovação em Subscrição

Redes sociais

As redes sociais são relevantes para o levantamento de informações do segurado. Mais de 130 milhões

de brasileiros possuem acesso a internet e gastam, em média, 3 horas diárias utilizando seus perfis.

SUBSCRIÇÃO
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Inovação em Subscrição

Redes sociais

 Estilo de vida: Alimentação, atividade física e lazer; 
 Atividades de risco;
 Hábitos de consumo;
 Informações financeiras.

 Check de informações;
 Ocupação;
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Novo dispositivo para 
substituição de exames de 

saúde

Inovação em Subscrição:
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Inovação em Subscrição

Novo dispositivo para substituição de exames de saúde

Um novo dispositivo está sendo desenvolvido com o objetivo de tornar a subscrição mais ágil, menos

invasiva e com resultados tão assertivos quanto de um exame médico.

Modelos matemáticos 
para inferência de 

resultados 
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Inovação em Subscrição

Exames tradicionais X Novo dispositivo

Exames médio

Novo dispositivo 
Resultados
similares

1 semana
$$$

5 minutos
$$$

SUBSCRIÇÃO
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Cotação cognitiva
Inovação em Subscrição:
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Inovação em Subscrição

Cotação cognitiva

Esta inovação invasiva permitirá a execução do processo de cotação de forma interativa, em linguagem

natural. Sistema retroalimentável, que absorve o know-how para aprimorar as futuras cotações.
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Inovação em Subscrição

Exemplos da utilização desta tecnologia

AlexaSiri Google assistent
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Nova metodologia de 
precificação para seguro de 

vida

Inovação em Subscrição:
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Inovação em Subscrição

Comportamento do segurado

Para seguro de vida este comportamento não é diferente.

Com seguroSem seguro
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Inovação em Subscrição

Estudos comprovam que a probabilidade de morte de um indivíduo, contratante de um seguro de vida,
aumenta ao longo do tempo.

Nova metodologia de precificação para seguro de vida

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

(30 anos)

(30 anos) 

Expectativa de vida
78 anos

Expectativa de vida
78 anos

Com
seguro de vida

Sem
seguro de vida

(40 anos)

(40 anos) 

Expectativa de vida
75 anos

Expectativa de vida
78 anos

(45 anos)

(45 anos) 

Expectativa de vida
74 anos

Expectativa de vida
78 anos
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Inovação em Subscrição

Para refletir este comportamento, é indicado a utilização da tábua select que considera a
duration do contrato. Tradicionalmente, é utilizada a tábua aggregate, onde esse aspecto
não é considerado.

Nova metodologia de precificação para seguro de vida

Select

Idade
qx – considerando a duration

0 1 2 3 4 5 6

18 0,00010 0,00011 0,00012 0,00014 0,00015 0,00017 0,00019

19 0,00011 0,00012 0,00013 0,00015 0,00017 0,00019 0,00021

20 0,00012 0,00013 0,00015 0,00016 0,00018 0,00020 0,00023

21 0,00013 0,00014 0,00016 0,00018 0,00020 0,00022 0,00025

22 0,00014 0,00016 0,00018 0,00020 0,00022 0,00025 0,00028

23 0,00016 0,00017 0,00019 0,00022 0,00024 0,00027 0,00030

24 0,00017 0,00019 0,00021 0,00024 0,00027 0,00030 0,00033

Idade qx

18 0,00010

19 0,00011

20 0,00012

21 0,00013

22 0,00014

23 0,00016

24 0,00017

Aggregate



22

Inovação em Subscrição

Entendendo a importância desse comportamento, oferecemos este método inovador
visando garantir a qualidade da subscrição do produto, que já vem sendo utilizado em
mercados mais maduros, como exemplo: Reino Unido e Estados Unidos.

Nova metodologia de precificação para seguro de vida
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Contato:

alessandra.monteiro@irbbrasilre.com

OBRIGADA!
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