
         

A revolução tecnológica e o fim do seguro como conhecemos 
Autor norte-americano de best-seller sobre o assunto discute com  

lideranças brasileiras sobre a disrupção no setor 
 

 
Da esquerda para a direita: o diretor de Inovação do Grupo AF e autor do best-seller da Amazon "The End Of Insurance As We Know 

It", Rob Galbraith; o CEO da Mapfre, Luis Gutiérrez; o presidente da FenaCap e da Brasilcap, Marcelo Farinha; e o presidente da 
CNseg, Marcio Coriolano 

 
 

O tema da palestra apresentada foi “O fim do seguro como conhecemos” por Rob Galbraith, diretor de 
Inovação da AF Group e autor do livro “The End of Insurance as We Know It: How Millenials, Insurtechs and 
Venture Capital Will Disrupt the Ecosystm” no 13º Insurance Service Meeting, evento realizado pela CNseg, 
em São Paulo, simultaneamente ao 4º Encontro de Inteligência de Mercado. 

O palestrante provocou, apontando o que considera serem as sete falhas fatais do mercado de seguros de 
hoje. Na visão do consumidor, ele é muito caro, muito confuso, muito fácil de burlar, gera muito 
escoamento de recursos, não cobre todo tipo de perda, não cobre tudo e não cobre todos. “Muitas 
startups estão empenhadas em tentar resolver esses problemas e, caso isso ocorra, será um grande 
avanço”, afirmou. 

Em sua visão, o seguro é um produto perfeito para a era digital, por não necessitar de grande investimento 
em capital físico e não se utilizar de cadeias globais de suprimentos, como ocorre com montadoras de 
carros como a Tesla, que precisou investir mais de 1 bilhão de dólares para construir uma fábrica baseada 
em novas tecnologias. “No setor de seguros, não temos essa necessidade. É somente o dinheiro indo e 
vindo. Então, porque nossos seguros continuam sendo tão tradicionais?”, questionou. 

Marcio Coriolano, presidente da CNseg, moderou o debate e contextualizou o palestrante sobre o mercado 
brasileiro. “Quando se fala das dificuldades para levar o seguro ao consumidor, é importante lembrar que 
nossa penetração, hoje, é de 6,5% do PIB, não podendo ser comparada com a dos Estados Unidos, pois nós 
temos uma renda per capita muito baixa, com 67% da população brasileira ganhando menos de um salário 
mínimo. A baixa penetração é muito menos por desconfiança com relação ao sistema e muito mais pela 
questão da renda per capita”, afirmou. “Nós temos várias soluções, cada vez mais velozes, para questões 
ainda não levantadas. Para os seguradores, em geral, ainda não houve a possibilidade de vislumbrar todo 



esse cenário e verificar todas as oportunidades de melhorias de processos e de produtos e todas as 
ameaças para o negócio”. 

Marcelo Farinha, presidente da FenaCap e da Brasilcap, por sua vez, afirmou que a inovação sempre esteve 
no DNA do setor de seguros, lembrando da carta de princípios assinada pelo setor em 1992, que tem a 
inovação como um destes princípios. Entretanto, para ele, o desafio é balancear o novo com o atual. 
“Disrupção leva tempo e não dá para abandonar o atual e ir direto para o novo. Precisamos chegar, mas há 
essa preocupação de como endereçar as coisas”. 

Luis Gutiérrez, CEO da Mapfre Seguros, afirmou que as mudanças acontecem de forma diferente na 
realidade brasileira. “Queremos um Brasil melhor e precisamos ser eficientes para continuar gerando valor. 
Temos que pensar como vamos nos relacionar com os clientes, pois o caminho não pode mais ser o 
mesmo, já que as pessoas querem outra forma de relacionamento e de comercialização”. Para Gutiérrez, o 
que se vê hoje no país são estágios de evolução pelos quais já passaram os mercados mais avançados. “O 
que está claro é que temos que reagir”. 

Painel "O Uso da Tecnologia no Estudo das Doenças e na 
 Busca pelas suas Curas” 

 

 
Da esquerda para a direita: a superintendente Médica da SulAmérica Saúde, Regina Mello; o cientista da UFRJ e do Instituto D'Or de 

Pesquisa, Stevens Rehen; e o superintendente de Regulação da FenaSaúde, Sandro Leal 
 

O tema foi discutido nesta quinta-feira (7/11) do 13º Insurance Service Meeting, realizado pela CNseg, em 
São Paulo, reunindo um cientista - Stevens Rehen, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); uma 
médica - Regina Mello, superintendente médica da SulAmérica Saúde; e um economista - Sandro Leal, 
superintendente de Regulação da FenaSaúde. 

Steven Rehen, palestrante, antes de destacar o atual estágio da ciência e tecnologia voltadas para a área 
médica, elencou três fatores que precisam estar no radar da sociedade para que as perspectivas positivas 
se cumpram no campo da saúde: o combate ao aquecimento global e às desigualdades - "temos mais de 13 
milhões de miseráveis no momento" - e a difusão do conhecimento científico, necessário para impedir, por 
exemplo, que as pessoas se recusem a tomar vacinas, gerando riscos adicionais para toda a população. 

Ao lado de comportamentos individuais mais adequados, alimentação balanceada e atividades físicas, a 
ciência pode dar contribuições vitais. Já é possível, a partir da urina ou da pele, criar novas células para o 
cérebro ou outros órgãos, incluindo-se aí espermatozoides, enumerou o cientista. Os transplantes fecais 
podem contribuir para reduzir o problema de obesidade e, o retorno da pesquisa psicodélica, ajudar 
milhões de pessoas que convivem com depressão ou outras doenças mentais. 

A médica Regina Mello, debatedora, reconheceu que o avanço tecnológico cria novos paradigmas, ainda 
mais se as inovações forem usadas de forma ampla. Novos arsenais terapêuticos podem melhorar, de fato, 
a qualidade de vida das pessoas, mas a utilização precisará contar com um marco regulatório mais flexível, 



incluindo-se aí o compartilhamento de dados pessoais. Melhor ainda se as tecnologias que mudam a vida e 
a saúde forem partilhadas com todos, incluindo a população de baixa renda, mais propensa a adquirir 
doenças precocemente pela falta de informação ou recursos financeiros. 

Informações sobre os painéis “LGPD: A Infraestrutura Tecnológica Contribuindo para a Aderência à Lei”, 
“China: Transformação Digital e seus Impactos Econômicos e Sociais” e a mesa redonda “Como a 
Previdência Pode Alavancar Negócios com os Millenials” estão disponíveis no portal.  

 

Sobre a CNseg 

A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 

Capitalização (CNseg) congrega as empresas que compõem setor, reunidas em suas quadro Federações (FenSeg, 

FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap). A missão primordial da CNseg é congregar as lideranças das Associadas, elaborar o 

planejamento estratégico do setor, colaborar para o aperfeiçoamento da regulação governamental, coordenar ações 

institucionais de debates, divulgação e educação securitária e representar as Associadas perante as autoridades 

públicas e entidades nacionais e internacionais do mercado de seguros. 

Mais informações: 

Superintendência -Executiva de Comunicação e Imprensa da CNseg 

Superintendente-Executiva: 

Vera Soares 

Tel.: (21) 2510-7739 | vera.soares@cnseg.org.br  

Coordenação de comunicação e imprensa: 

Neide Fujioka 

Tel.: (21) 2510-7938 | neide.fujioka@cnseg.org.br  

Vagner Ricardo 

Tel.: (21) 2510 7713 | vagner.ricardo@cnseg.org.br  

Cláudia Mara Alcon dos Santos  

Tel.: (21) 2510 7814 | claudiamara@cnseg.org.br  
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