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Contexto Atual



Contexto Atual

McKinsey & Company



IoT: classes

1. Logística 

2. Gerenciamento (monitoramento 

remoto,...)

3. Autentificarão (biometria, 

fidelidade,...)

4. Sob demanda 

(compartilhamento,...)

5. Contratos e Compliance

Kaleido Insights



IoT: componentes

1. Fit tech (tecnologia 

Pessoa)

2. Sensores nos objetos

3. Sensores em Locais

4. GIS/ Clima em tempo 

real



Precificação Atuarial ::: níveis de liberdade

• Comunity rating ::: preço fixo para qualquer classe ou grupo

• Restricted rating ::: regulador impõe alguma restrição. Ex: Saúde

• Unrestricted rating

• Nível de Grupo

• Tarificação individual



Precificação Atuarial ::: tradicional

1. Perfil cadastral e Demográfico

2. Informações estáticas

3. Soluções na média populacional

4. Modelos Atuariais “Reativos”

5. Seleção Adversa

6. Baixa rentabilidade/ alto cancelamento



Precificação Atuarial ::: moderna

1. Combinação de Bancos de dados 

2. Dinâmica e tempo real

3. Soluções Personalizadas/ UBI

4. Modelos Preventivos – Actuarial Learning

5. ’Fair’ Ratemaking – tarifação individual

6. Retenção/ Market share

7. Seguro como um bem “social”



Precificação Atuarial ::: desafios

• Exemplos de como isso já ocorre hoje

em alguns lugares é um paciente com

câncer de mama que não pode voar

porque o seguro de viagem não está

acessível, ou um pedido de

financiamento é recusado porque a

cobertura do seguro de vida é negada.

• Circunstâncias como essas se

tornarão mais prevalentes à medida

que mais indivíduos forem

identificados como particularmente de

alto risco, na ausência de soluções

tecnológicas ou do mercado de

seguros.

Institute of Actuaries of Australia 



Precificação Atuarial ::: desafios

1. Riscos Controlados x Não Controlados 

2. Acurácia dos dados

3. Risk Signalling

4. Dispersão do Prêmio

1. Risk Pooling

2. Privacidade



Precificação Atuarial ::: desafios

Risco Moral x Seleção Adversa x Mudança de Comportamento

Temos o desafio  

mudar como as 

pessoas 

enxergam o 

mundo de 

seguros



Precificação Atuarial ::: ações

Crie a cultura de Risk Data Analytics

Inove em produtos e serviços

Subscrição com Rewards e Engajamento

Venda transparente, fácil e conectada 

com a vida das pessoas

Ajude o segurado na prevenção eventos e 

sinistros



Experiência Internacional



Experiência Internacional: Liberty Mutual

A Liberty Mutual realizou uma parceria 

com o Google's Nest para implementar 

alarmes de fumaça conectados em casa, 

permitindo que os clientes reduzam o 

risco de incêndio e, por sua vez, reduzam 

seus prêmios de seguro residencial.



Experiência Internacional: Beam Digital 



Experiência Internacional: Oscar Health 

Cada membro do Oscar tem um wearable e tem a 

chance de ganhar até US $ 20 por mês. Oscar 

também fornece um aplicativo móvel que inclui 

acompanhamento de rotinas, um médico, acesso ao 

histórico de saúde e o recurso de plantão médico.



Experiência Internacional: Ring

A ascensão da campainha 

digital tem repercussões 

para as seguradoras, e isso é 

algo que a American Family 

Insurance (AFI) está 

querendo enfatizar, tendo 

feito parceria com a Ring

para melhorar a segurança 

em domicílios. 



Experiência Nacional: 



Experiência Nacional: 

Sensor Data

GPS location

GPS Speed

GPS Bearing

Gyroscope

Map data

Weather data



Nossa missão

Como levar o seguro para todos com uso inteligente da 

tecnologia?

Como ofertar para a sociedade o Insurance of Things?
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